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YLEISKATSAUS.
1. Rautatiekuljetusten kysynta
tapahtuneita. olennaisia. muutoksia, joilla on
vaikutusta. ra.utatieliikenteeseen, voidaan huomio
kiinnittaa sew·aavasta taulukosta ilmeneviin
piirteisiino

Vuoden 1956 rautatieliikenteelle ova.t olleet
tunnusoma.isia. toisa.a.lta alkuvuoden erittain suuret liikennoimisha.nka.luudet seka toisa.a.lta loppuvuoden heikentynyt suhdannekuva.o Pyrittaessa analysoimaan niita kansantaloudessamme

Ta.ulukko l. Rauta.tieliikenteen kysyntaan vaikuttavien t ekijain kehitys vuosina 1952-560
Suorlte
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Teollisuustuotannon volyymi 000 00000000000000
Metsatalouden tuotannon volyymi 000000000. 00
Rea.alikansantuotteen indeksi .. ..............
Tuonnin volyymi ..........................
Viennin
Ammattimaisen moottoria.joneuvoliiko volyymi:
henkiliiliikenne ......................
tavaraliikenne .......................
L iikenteessii. olevien k-autojen luku 00 00 0000 00
H enkiliilifk:enne moottoriajoneuvoilla 000. 000000
..........
&
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103
121
187
97
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90
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137
102
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108
134k
177
118
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115k
143
205
128
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107
146
223
126

100
100
35 006
4 640
1250

108
121
34 412
4 970
1380

117
141
34 336
5 440
1610

131
163
38 259
5 820k
2 210k

135
168
45 37 3
5 89 0
2 23 0

k = korjattu luku.

Va.ikkakin teollisuustuotanto kokonaisuutena
on siis vuodesta 1955 vuoteen 1956 lisaantynyt
noin 3 %, on kuitenkin oireellista, etta viennin
maara on vahePtynyt lahes 2 %· 1\ietsii.talouden
tuotantovolyymi on supistunut viela tatakin
enemmano Tuonti, jonka kehitys yleensa kulkee
vuoden verran viennin kehityksesta jaljessa, on
ainoa era, j oka on voimakkaammin kasvanuto
Tarkasteltaessa erityisesti kilpailutilanteen
muutoksia todetaan, etta ammattimainen moottoriajoneuvoliikenne on aikana 1955-56 seka
henkilo-etta tavaraliikenteen alalia kuljetuspalvelustensa volyymin puolesta kasvanut saman

verran kuin teollisuustuotanto, no 3 %0 Tie- ja
vesirakennushallituksen suorittaman arvion muka.an on koko moottoriajoneuvoliikenteen lisays
samaan aikaan kuitenkin lievempio Rautatie liikenteessa tonni- ja henkilokilometrit ovat
puolestaan vahentyneet noin 3 %0 Moottoriajoneuvoliikenne on siis jatkuvasti kasvanut
nopeammin kuin rautatieliikenneo Rautateiden
osuus kokonaisliikenteesta (vain maakuljetukset)
on edelleen pienentynyt: se kasitti tavaraliikenteesta no 2/3 ja henkiloliikenteesta hieman
yli 1/4:no

2. Liikenne ja kuljetukset
Rautateiden

liikenteen

viime vuosien kehitys on ollut seuraavanlainen:

Taulukko 20 Rautateiden kaupallinen liikenne vvo 1952-560
Suorite

Kuljetettu tavaramliiira 000000000000. 00000000
Nettoliikenne 00000000000. 00.. 00000000000. 00
Tavaravaunujen keskikuorma 0000000000. 000o0
Tava~a:y~unujen tyhjakulku 00000. 00000000000
He.o1kiloliikenne 00 00 00 00 00 00 00 00 0000. 0000000
Henkiliivaunujen tayttiisuhde ............ ... .
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Yksikko
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11952
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10 6 tn
106 tnkm
tn{aks.
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10 6 hkm

%

1702
3 940
506
1901
2 070
38o4

1506
3 670
5o6
1906
2 060
3609

17.9
4160
50 7
2008
2140
3602

1902
4 540
6oO
2006
2 260
38o5

1800
0!420
5o9
21.4
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40oO

-6eka henkilo- etta tavaraliikenteessa on tapahtunut vahenemista kertomusvuoden aikana. Erityisesti tavaraliikennetta haittasi vuoden a1ussa
vallinnut poikkeukse1lisen ankara ta1vi. Lumen
ja pakkasen, kaut.ta koko rataverkon aiheuttamien esteiden 1isaksi jouduttiin vientikuljetukset suuntaamaan kokonaisuudessaan LounaisSuomeen Turun ja Hangon ollessa ainoat aukio1evat satamat. Yleisesti pidentyneiden kuljetusmatkojen seka ruuhkautumisten vuoksi keskimaaraisten vaununkiertoaikojen voidaan arvioida
talloin olleen noin ko1manneksen pitemmat kuin
kesaolosuhteissa. Seurauksena tasta seka maa1iskuussa vallinneesta, 21 vuorokautta kestaneesta,
yleislakosta huomattava vaunupula jatkui aina
kasaan asti. Vuoden jalkipuo1iskolla on kuitenkin
miltei kaikki kuljetuksiin tilatut vaunut voitu
toimittaa kaytettavaksi. Tavaraliikenteen maara
jai edellisen vuoden tason alapuolelle etupaassa
y1eislakon vuoksi suorittamatta jaaneiden kuljetusten takia.
Vuoden aikana saatiin pii.atokseen vaunukuormaliikenteen kehittamiseksi tarkoitetut suunnitte1utyot. Vaunulmormien kaukokuljetus suoritetaan kayttaen mahdollisemman suuressa maarassa hyviiksi >)SUOria>>, keskusjiirjestelyratapihojen valisia junayhteyksia. Naita ratapihoja tulee
1aaditun suunnitelman mukaan olemaan kuusi:
Ko1.wola, Riihimaki, Tampere, Seinajoki, Pieksamaki ja Oulu. SamaHa on tutkittu myos vaunukuormien jakelu- ja kerailytoiminnan kehittiimismahdollisuuksia. Naiden tutkimusten tuloksena
on jo voitu saavuttaa n. 13 %:n saiisto jarjestelyjl.mien matkatunneissa. Vahennys osoittautui
mabdolliseksi kayttamalla avuksi raidetraktoreita ja muuttamalla jarjeste1yjunien ajotapaa.
Muista tavaraliikenteen hoitoon kohdistuneista
toimenpiteista mainittakoon seuraavat: Kappaletavaran siirtokuormaustyota on pyritty vabentamaan mm. aluevaunujen lukumaadi.a lisaamalla
Kappaletavaran kiisittelyn nopeuttamiseksi on
edelleen hankittu lisiiii koneellisia kuormausvalineita seka eri tyyppisia kuormalavoja. Vuoden
lopussa oli asiakkaille vuolu·attuina 17 400 kuormalavaa. Seka koneellisten kuormausvalineiden
kayton lisaantymisen etta muiden suoritettujen
kehittamistoimenpiteiden vuoksi on kasitelty
tavaramaara, joka vuonna 1954 oli 0. 85 tn
miestyotuntia kohti, kohonnut l. 21 tn miestyotunnilta. Kappaletavaran kerailya ja jakelua
varten perustettiin vuoden aikana 9 uutta
jakeluautolinjaa, m inka lisaksi a loitettiin keskitetty kotiinkuljetus seitsemalla paikkakunnalla.
Henkiloliikenteeseen erityisesti vaikuttavana
tapabtumana on mainittava Porkka1an vuokraalueen palautus 27. l. 1956. Toulwkuun alusta
asetettiin Helsingin ja Turun valille kulkuun yksi
moottorikiitoj una- ja yksi moottoripikajunapari.
Muidenkin junien ajoaikoja lyhennettiin huomattavasti. Samanaikaisesti muutettiin Hyvinkaan
-Hangon valilla kulussa olevat henkilojunat
kiskoautojuniksi, ja rantaradan paikallisliikenteen junavuoroja jatkettiin Masalaan ja Kirkkonummelle asti. Muutamia paikallisjunavuoroja
lakkautettiin valeilta Helsinh'"i-Riihimaki, Tampere-Suinula, Tampere-Toijala ja HelsinkiKauklahti. Rauman-Peipohjan valilta poistet-

tiin kulusta nelja junaparia, jotka korvattiin
linja-autovuoroilla. Vastaavasti
meneteltiin
valeilla Perala-Kaskinen, Kovjoki-Uusikaarlepyy, Pietarsaari-Pannainen ja Turku-Paimio.
Yhteensa liikennoivat rautatiet vuoden lopussa 12
henkilolinjaa, jotka kaikki korvaavat aikaisempia
j unayhteyksia. Vuoden aikana saatiin aikaan
Matkahuollon ja rautateiden kesken sopimus,
minka mukaan Matkahuollon alennus- ja lmukausiliput kelpaavat myos rautateiden linjaautoissa.

3. Teknilliset tuotantovalineet
Kertomusvuoden aikana liitettiin valmiisiin
ratoihin ja avattiin yleiselle liikenteelle seuraavat
radat: Suolahden-Haapajarven rataosasta 24.9
km pituinen vali Muuras-Pibtipudas, Siilinjarven-Juankosken radasta 15.2 km pituin n
vali Siilinjarvi-Siinkimaki seka KontiomaenTaivalkosken radasta 11. 4 km pituinen vali
Pesiokyla-Kovajarvi. Viimeksi mainitusta, kaikkiaan 171 km pituisesta radasta on jo 103 km
avattu yleiselle liikenteelle.
Ratapihalaajennuksia ja raidejarjestelytoita
suoritettiin mm seuraavilla liikennepaikoilla:
Tampere, Helsinki, Oulu, Kemi, Pieksamaki,
Parikkala, Lappeenranta, Hillo ja Hamina.
Salon-Pernion valilla aloitettiin Tottolan tl.mnelirakennus radan oikaisemist3ksi. Muita huomattavampia radan oikaisuja suoritettiin myos
rataosilla Inkeroinen-Hamina, Toivala-Siilinjarvi ja Alapitka-Lapinlahti. Kaynnissa olleista
kaksoisraidetoista mainittakoon, etta 18. 12.
otettiin kaytantoon toinen raide valilla Riihimaki
-Leppakoski, minka lisaksi tyot olivat kaynnissa
myos muualla Riihimaen-Toijalan valilla seka
valilla Kaipiainen-Kaitjarvi. Sepeloint.ia suoritettiin yhteensa 144 km matkalla valeilla Riihimaki-Tampere, Ylivieska-Oulu, YlivieskaIisalmi, Iisalmi-Kontiomaki ja Kouvola-Raippo. Sepelin kulutus vuoden aikana oli 344. ooo m 3 •
Kaikkiaan oli vuoden lopussa sepeloitya rataa
544 km.
Turvalaitteiden kehittamisesta mainittakoon,
etta Pasilaan, Messukylaan, Kalvitsaan ja Kantalaan valmistuivat releasetinlaitteet.
Paaraidekiskoa vaihdettiin uusiin yhteensa
73.8 km matkalla, milta on vain noin 30 % edellisen vuoden vastaavasta maiiriista. Lisaksi
:n. o km matkalla vaihdettiin lriskotus kayttokelpoisiin jo radassa olleisiin kiskoihin. Katkeamisten takia jouduttiin poistamaan radasta
4 610 kiskoa. Katkeamisten SUW'i lukumiiai·ii
johtuu labinna kislwtuksen y li-il<aisyydesta.Junaturvallisuuden takia oli rautatiehallituksen pakko
tasta syysta l. 12. alkaen rajoittaa junien suurinta sallittua nopeutta Tampereen-Porin, Seinajoen-Kokkolan, Pieksamaen-Kuopion seka
Nurmeksen-Rumon valilla. Nama toimenpiteet
merkitsivat luonnollisesti ratalinjan kapasiteetin
pienentamistii nailta osin.
Hoyryvetureita valmistui vuoden aikana 5
kappa1etta. Nama olivat kaikki raskaita tavarajunavetureita. Kaytosta poistettiin 3 kevytta
sekajunan veturia ja 1 kevyt henkilojunan veturi.

-7Hoyryvetureita. oli vuoden lopussa. 799 kpl.
Moottorivetureiden lukumaarii. lisaantyi va.staavana. aikana viidella dieselvaihtovetu.rilla, joten
niita oli vuoden lopussa kaikkiaan 29. Keveiden
moottorivaunujen (kiskoautojen) lukumaara oli
vuoden lopussa 96, lisayksen ollessa 18 kpl.
Henkiloliikenteen vaunusto lisaantyi vuoden
aikana 12 uudella makuuvaunulla, kahdella.
moottorikiitojunan liitevaunulla seka kolmella
moottorivaunujen liitevaunulla. Tavaraliikenteen vaunuston bruttolisays vuoden aikana oli
noin 1 000 uutta vaunua, joista 832 oli puutava.ran kuljetukseen tarkoitettuja 20 tn:n kantoisia
a.vova.unuja. Tava.ravaunukanta kasitti vuoden
lopussa 11 180 katettua ja 15 673 a.vonaista
vaunua eli yhteensa 26 853 tavaravaunua.
Ratapihatyoskentelyn helpottamiaeksi tarkoitettuja valonheitinma.stoja pystytettiin kuudelle
liikennepaikalle yhteensa 8 kappaletta. Valonheitinma.stoja oli vuoden paattyessa kaikkiaan
24 liikennepaikalla yhteensa 78 kappaletta.
.Juna.suorituksia varten tarkoitetut puherekisterilaitteet otettiin viililla Haapamaki-Tampere
kaytiintoon 12 tarkeimmalla liikennepaikalla.
Kouvolan jarjestelyratapihan la.skumaessa otettiin kaytantoon veturiradioasema, joka kasittaa
kaksi liikkuvaa ja yhden kiintean a.sema.n.

Raa.ka.-aine ja tarvikevarastojen keskimati.raista vara.stoa.rvoa onnistuttiin pienentamaan
edellisen vuoden n. 7. 5 mrd markasta n. 6. 5 mrd
markkaan tehostamalla varastotarkkailua. ja
vahentamalla inku.ranttia tavaraa. Varastoarvosta muodostivat kotimaiset polttoaineet ja
puutavaravarastot n. 1. o mrd mk. Hankinnat
varastoihin olivat yhteensa 11.5 mrd mk, joten
keskimaarainen varastoimisaika karkea.sti arvioituna nayttaisi olevan 6-8 kk. Vuoden aikana
pyrittiin erityisesti kehittamaan polttoaineiden
jakelulaitteita ja -menetelmia. Lisaksi jatkettiin
sisaistti. standardisointia.

4. Talous ja tariffit
Rautateiden talous on kertomusvuoden aikana
vaikeutunut. Paasyyna tahan on ollut kustannustekijain hintojen voimakas kohoaminen. Erityisesti ovat vaikuttaneet vuoden 1955 lopulla
paatetyt valtion viran- ja toimenhaltijain palkkojen korotukset. Seuraava taulukko esittaa
eraiden tarkeimpien kustannustekijain hintojen
kehityksen viiden viime vuoden aikana.

Taulukko 3. Kayttokustannusten hintaindeksit vv. 1952-56 (kustannuskatsauksesta)
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Hintaindeksi

Henkilokustannukset ........................... . .. ..
Vetovoiman polttoaineet . .................. .. .... . ...
Kaluston korjaus ...... . . .. .... . ....................
Radan, rakennusten ja laitteiden kunnossapito ..........
Muut kii.yttokustannuksetl ...........................
Yleinen kustannushintaindeksi .... . ............ . ..... .
1)

94
129
99
102
112
103

11053

I

98
114
101
103
104
102

1195!

I

100
100
100
100
100
100

I 1955

I

110
102
101
102
101
106

11956

I

126
110
106
110
107
117

Ei sisiilla poistoj a

Kirjanpidon mukaisten tulojen ja kayttomenojen kehitys on ollut seuraava:
Taulukko 4. Rautateiden kirjanpidon mukaiset kayttomenot, tulot ja vuositulos vuosina 1952-56
(Mmk) (Liite 1
siv. 5 oleva asetelma kustannuskatsauksessa)

+
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Henkilokustannukset ........ . .................. . ....
Vetovoiman polttoaineet1) ••• • . . • . • . . • . • • • • • • . . • . . •••.
Radan, rakennusten ja laitteiden kunnossapito . . ........
Liikkuvan kaluston, autojen ja tyokoneiden kunnossspito
Sekalaiset kayttokustannukset 2) • • • • . • • • • • • • • • • • • • • ••••
Kirjanpidon mukaiset poistot .........................
Kayttomenot yhteensa ....... . ..... .. ................
Tulot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

11516
5 416
2 396
3 017
1313
344
24 002
25 099

Vuositulos ............. . .•.......................... I+ 1 097
') Veturlen ja moottorlvaunujen polttoalneet. -

1)

11953

I
1

11488
4 418
2 453
2 977
1248
441
23 025
22 616

1- 409

Slaaltiiii mm. a.utojen polttoalneet.

11954

I
1

11 510
4 233
2 289
2 828
1124
566
22 550
23 852

1+1302

I 1955

I
I

13 252
4 592
2 591
2 987
1412
732
25 566
25 101

1- 465

11956

I

I

15 175
4 818
3 282
3193
1 619
894
28 982
27184
-1798

-8Kirjanpidollinen vuositulos osoittaa siis kertomusvuodelta 6. e %:n alijaamii.a. Nimelliset kayttomenot ovat edellisesta vuodesta kohonneet
13.4 %, josta 10. 4 % on hintain noususta ja
3. 0 % maarallisen kulutuksen lisaantymisestii johtuvaa. Se, etta kustannukset ovat liikenteen
vahentymisesta huolimatta myoskin miiaraltaan
(realiarvoltaan) kohonneet, johtuu elakekustannusten miiaran kasvamisesta ja siita, etta radan
kunnossapidossa on voitu suuremman maararahan turvin myos jossakin maarin •>ottaa kiinnV>
sita kunnossapitovajausta, mika on piiassyt
muodostumaan aikaisempina vuosina. Tassa
yhteydessa on syyta kiinnittaa erityisesti huomiota siihen rasitukseen, jota henkilokunnan elakeoikeus laitokselle merkitsee. On odotettavissa,
etta tama rasitus, henkilokunnan tamanhetkisen
epaedullisen ikiirakenteen takia, tulee lahivuosina
edelleen voimakkaasti kasvamaan ja vaikeuttamaan laitoksen taloudenhoitoa.
Odotettavissa olevan alijaaman kattamiseksi
korotettiin kuljetusmaksujen yleista tasoa 3. 6.
1956 alkaen henkiloliikenteessa keskimaarin 18. 5
%:lla, kiitotavaran kuljetuksessa 34. s %:lla seka
rahtitavaran kuljetuksessa 11 % :lla. Puutavaran
osalta korotus toteutettiin kuitenkin vasta syyskuun alusta. Kuljetusmaksujen perusteiden korotus tuli nain olemaan keskimaarin 12- 13 %
paiiasiassa vuoden 1952 alusta vahvistetusta
tasosta. Kun otetaan huomioon, etta kustannus-

hintojen kohoaminen vuodesta 1954 vuoteen 1956
on ollut keskimaiirin noin 17 %, on ilmeista, ettei
tama tariffikorotus, joka lisaksi on vaikuttanut
vain noin puoli vuotta, ole voinut eliminoida
kustannuspuolelta aiheutuvaa alijaamaa.

5. Yhteenveto
Kertomusvuoden rautatieliikenteelle tunnusomaiset piirteet, alkuvuoden liikennoimisvaikeudet ja loppuvuoden heikentynyt suhdannekuva
aiheuttivat yhdessa sen, etta rautatieliikenteen
maara pieneni edellisesta vuodesta, kun sitavastoin ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen maara kasvoi. Rautatielaitoksen kustannushintatason voimakas kohoaminen on vaikeuttanut sen taloudenhoitoa, mika ilmeni kertomusvuoden huomattavasta alijaamasta. Myos epaterveet
maantieinvestoinnit
ovat osaltaan
vaikeuttaneet rautateiden markkinatilannetta.
Rautatiehallituksen mielesta olisi tilanteen
korjaamiseksi toisaalta tarkistettava maakuljetusmuotojen kehittamisen tarkeysjarjestys, toisaalta saatava pikaisesti kayntiin rautateiden
teknillisten tuotantovalineiden valttamaton modernisointi riittavassa laajuudessa. Vain viimeksi
mainitulla tavalla voidaan korkeata kustannustasoa alentaa seka valttya sellaisilta kapasiteetin
supistuksilta, joita kertomusvuonna toteutetut
nopeusrajoitukset ovat tosiasiassa merkinneet.

I YLEINEN HALLINTO.
H a ll i n n o ll i n e n
j a k o.
Sittenkun
9euraavat ratao8at oli vuoden 1956 kuJue88a
9aatettu llikennekelpoi8een kuntoon, miii:i.rattiin
ne kulkulaito8ten ja yleisten toiden mini8terion
piiatosten mukai8esti Jiitettaviksi valmiisiin ratoihin ja avattaviksi y1eiselle 1iikenteelle rautatieballitul(:sen miiaraamiissa 1aajuudessa:
Suolahden-Haapajarven radasta 24.874 km
pituinen rataosa Muuras- Pihtipuda8 e1okuun
16 paiviista 1956 1ukien. Hallinnollisessa ja
tilastollisessa suhteessa k.o. ratao8a maarattiin
kuuluvaksi Savon rataan ja Ylivieskan llikennealueeseen seka muuten 2. talou8jaksoon, 7. ratajaksoon, 5. konejaksoon, 4. varastojaksoon ja
5. liikennejaksoon.
·
Siilinjarven-Juankosken radasta 15.2 km
pituinen rataosa Siilinjarvi-Sankimaki ja Kontiomaen-Taivalkosken radasta 11.4 km pituinen
rataosa Pesiokyla-Kovajarvi marraskuun 15
paivasta 19561ukien. Hallinnollisessa ja tilastollisessa suhteessa maarattiin molemmat kuuluviksi
Savon rataan, edellinen Kuopion liikennealueeseen seka muuten 2. talousjaksoon, 10. ratajaksoon, 9. konejaksoon, 5. varastojaksoon ja 9.
liikennejaksoon, jalkimmainen taas Kajaanin
llikennealueeseen 8eka muuten 2. talousjaksoon,
10. ratajaksoon, 6. konejaksoon, 5. varastojaksoon ja 6. liikennejak8oon.
L ii k en t ee n
osit t a in en
1 o p e tt amine n e r a iII a y k s it y is iII a r auta t e i 11 a.
Valtioneuvoston jouiukuun 20
patvana 1956 antamalla paii.toksella Kymin
08akeyhtio-Kymmene Aktiebo1ag sai oikeuden
lopettaa tavarallikenteen ybtion omistamalla
Karjalankosken rautatiella. Kymin Osakeyhtio
Hogforsin Tehdas lopetti sunnuntailiikenteen
omistamallaan Hyvinkaan-Karkkilan rautatiella 1okakuun 1 paivasta 1956 lukien.
H a 11 i n t o a 8 e t u k 8 e n
m u u t t a m in en. KulkuJaitosten ja ylei8ten Widen ministerion esittely8ta muutettiin valtionrautateiden
hallinnosta 21 paivana jouJulruuta 1932 annetun
asetuk8en 46 §:n 1 mom. 5 kohta ja 48 §:n 2 mom.
3 kobta sellaisina kuin ne ovat 9 paivana lokakuuta 1953 annetussa asetuksessa 8eka 58 §:n
2 mom. sellaisena kuin 86 on 28 paivana lokakuuta
1955 annetussa asetuksessa. Muutokset koskevat
liikenneosaston linjahallintoon asetettavia viran
ja toimen baltijoita, rata- ja rautatierakennu8osaston johtajien ja apulaisjobtajien patevyysvaatimuksia seka eraiden johtajien taytettavien
virkojen ja toimien hakuaikaa.
2

T yo jar j e 8 t y s. Maaliskuun 13 paivana
1956 rautatiehallitu8 kumosi tammikuun 14
paiviina 1949 vahvistetun rautatiehallinnon tyojarjestyksen 33 §:n 21. kohdan, minka vuoksi
ulkomaisten matkalippujen hankkimise8ta, sailyttamisesta ja lahettamisesta huolehtii 8iita
lahtien taloustoimiston painatu8jaosto sanotun
tyojarjestyksen 18 §:n 10. kohdan mukaisesti.
T y 6 a i k a 1 a k i. Viitaten sosiaaliministerion
e1okuun 21 paivana 1956 antamiin ohjeisiin
tyoaika1ain soveltamisesta tyonjohtoasemassa
o1eviin virkamiehiin rautatiehallitus antoi syyskuun 12 paivana 1956 asiaa ko8kevat li8aobjeet.
0 h j e 8 a a n n 6 t. Rautatieballitu8 on maaliskuun 6 paivana 1956 muuttanut 19 paivana
huhtikuuta 1929 annetun opetustoimen ohjesii.annon VIII luvun 59-61, 64-68 ja 72 §:t,
jotka koskevat koneosaston patevyystutkintoja
8eka maaliskuun 27 piiivana kumonnut 9aman
ohjesiiannon 26 §:n 8ellaisena kuin se on 30. 8. 39
annetussa rautatiehallituksen paatoksessa maaraten samalla, etta sanottua liikenneoppilaita
koskevaa pyka1aa on noudatettava sen alkuperaisen sanamuodon mukaisena.
T o i m i k u n n a t:
Vuoden 1956 aikana rautatiehallitu8 a8etti
9euraavat toimikunnat:
1) tutkimaan matkustajavaunujen 8i8ii· ja
ulkopuhdistusta ko8kevia seka 8iihen liittyvia
muita ky8ymyksia,
2) 8uunnittelemaan yhde88a Outokumpu Oy:n
kanssa kii8w·ikasteitten ku1jetuk8een kaytettavia
erikoisvaunuj a,
3) tutkimaan palkantilausmiiaraysten tarkistamista ja ta8mentamista seka palkkalistojen
tarkastuksen ja reikakorttikoneiden kayton teho8tamista,
4) tutkimaan mabdollisuuksia rauta.tien asiakkaiden kanssa tehtyjen erikoissopimustyyppien
yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi,
5) laatimaan suunnitelman va1tionrautateiden
toimintaa ja kehitysta vuosina 1937-62 ko8kevan kertomuksen aikaansaamiseksi,
6) suunnitte1emaan jarjestelmaa, jonka perusteella asemien luokitus voitaisiin ta.rkistaa ja
tarpeen vaatie8sa uudelleen maaritella,
7) suunnitte1emaan rautatieliikentee8sa 8attuvista onnettomuuk8ista ja vaurioista ja naiden
uhkaan johtaneista tapauk8i8ta seka vakavista
liikennehairioista laadittavaa tilastoa,
8) 1aatimaan ehdotuksen 8ellaisista ylei8ista
toiminta- ja menettelytapaobjeista, joita on
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henkilokuntaryhman tyosta kieltaytymisesta aiheutuu hairiota tai seisaus rautatielaitoksen
toiminnassa,
9) laatimaan ehdotuksen valtionrautateiden
liikennesaannon 68 §:n (tavaran paallystaminen
ja merkitseminen) uudeksi luonnokseksi,
10) laatimaan ehdotuksen valtionrautateiden
K-, KK- ja TK- kaluston yhdenmukaista merkitsemista koskeviksi maarayksiksi,
11) laatimaan luonnoksen uudeksi tavaran
tiedustelusaannoksi seka perimatonta ja loytOtavaraa koskeviksi maarayksiksi,

12) laatimaan ehdotuksen viHiaikaisiksi toimintaohjeiksi rautatieonnettomuuksissa loukkaantuneiden ensiavun jarjestamista ja sairaalahoitoon kuljettamista varten seka sen jalkeen
valmistamaan lopullisen ehdotuksen uudeksi
jarjestelmaksi rautatieonnettomuuksissa loukkaantuneiden avustamiseksi.
Kertomusvuonna kasiteltyjen
a sia in
lukumaara kay selville allaolevasta
taulukosta, johon vertailun vuoksi on otettu
myoskin edellisen vuoden vastaavat luvut:

Rautatiehallituksessa v. 1956 kiisiteltyjen asiain lukumiii:irii.
Ylelsistunto
Osasto, jolta asia on esitelty

I

1955

•

0

•

••

•

••••

0.

0

••••

I

1 1956

2
12
13
12
2
12
4

9
9
5
12
2
59
3
99

Hallinto-osasto . ................
Talousosasto . . .................
Rataosasto ....................
Koneosasto ....................
Varasto-osasto ..... .. ..........
Liikenneosasto
Tariffiosasto ...................
Rautatierakennusosasto .. .......
Yhteensii

Osasto!stunto
1955

432
393
608
321
510
296
62
102
2 724

-

57

A mmattiopetus.
Rautatieopiston johtajan valittomassa huolenpidossa pidettiin kertomusvuonna 14 kurssia
642 oppilaalle.
Liikennejaksoissa jiirjestettiin 16 alokaskurssit
495 oppilaalle seka ilmajarrukursseja liikennetarpeen edellyttamiissii laajuudessa.
Veturinlammittajiikursseja oli 7, joilla oppilasmiiiira oli 210. Km·ssit jarjestettiin laajennetun
ohjelman mukaan ja jatkuivat ne keviiiillii 1957.

1 1956

418
494
550
329
531
383
107
92
2 904

Esittely paiiI johtajalle
Esittely
I tai
y!ijohtajalle
1

1955

87
338
23
28
28
589
25
142
1 260

1 1956

1955

7fi
322
31
41
29
681
33
132
1 344

11956

4 3611
1 747
2 859
2 643
1166
4 031
12 256
866
29 929

I Yhteensa
1955

5 561 4 889
1186 2 487
2 674 3 495
2 271 3 004
2 233 1 706
3 523 4 975
11913 12 343
775 1113
30136 34 012

1 1956

6 056
2 014
3 268
2 653
2 795
4 599
12 057
999
34 441

Englannin, ruotsin ja ranskan kielikursseja on
jarjestetty 160 osanottajalle. Venajiin ja englannin kielissii on edelleen ollut myoskin kirjeellinen
opetus. Kirjeopistojen kautta on opiskellut
englantia, saksaa ja ruotsia 36 henkiloa.
Kirjanpidon peruskurssiin, joka pidettiin rautatieopistossa syksylla 1956, osallistui 50 henkiloa.
Rautatieopiston omien kurssien osanottajat
jakaantuivat seuraavasti:

Liikenneosasto:
Ylempiiiin liikennevirkatutkintoon valmentavat
kurssit
Ylemmiit liikenneoppikurssit ....... .... .... 0.
Alustavat
Alemmat
•>
•••

0

••••••••

0

•••••

••••

•

0

••

••••••

••

•

••••••

0

•

•

•••••

••••

•

•

••

••

•

0

•

•

•

•

••

••

0.

•••••

l kurssi
Ilk
2 kurssia 4 D
1
2 »
2
3 »
•>

15 opp. - naist.a 15 miestii.
141
35
106
•>
81
7
74
•>
•>
79
79
•>

6 kurssia 10 lk

316 opp. 42 naista 274 miestii.

Tariffiosaston oppikurssit:
9 naista ylempien liikenneoppikurssien yhteydessii.
Hallinto-, talous-, rata- ja rautatierakennusosastojen kurssit:
l kurssi l luokka 32 opp . 29 naista 3 miestii.
Koneosasto:
Veturinkuljettajaoppik. 2 kurssia 3 luok. 115 opp.
Vaunumiesoppikurssit l kurssi 1luok. 24 opp .
3 kmssia 4 luok. 139 opp.
Alempien. liikenneoppikurssien ohj~lmaan oya;t
kuuluneet monipuoliset kaytannolltset harJOltukset.

Turvalaitekurssit (2 kurssia) jarjestettiin 105
oppilaalle.
Ratavartijatutkinto jarjestettiin 70 alokkaalle.
Siihkoalan koulutus on :jatkunut yhteistoirninnassa . sii.hkokonepajan ja Ammattienedistamislaitoksen kanssa..
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ja
konepajojen tyonjohtajille jarjestettiin kevaalla 1956 metalliopin
luentopaivat. Osanottajia oli 70.
·
Rautatieopiston ulkopuolella jarjestetyista kurs
seista mainittakoon Dm 7 -moottorivaununkuljettajakurssit Riihimaella, Oulussa ja Pieksamaella,
kiskoautonrahastajakurssit Seinajoella, Joensuussa ja Lahdessa seka viidellekymmenellekuudelle
liikenneosaston autonkuljettajalle Turussa pidetyt dieselkurssit.
Lisaksi jarjestettiin kone-, varasto- ja liikenneosaston henkilokunnalle Tyon ihmissuhde- (TS)
koulutusta.
Veturimiesten patevyyskirjoja jaettiin
yhteensa 1 911 kpl, (veturimestarinkirjoja 40 kpl,
veturinkuljettajankirjoja l 203 kpl ja veturinlammittajankirjoja 668 kpl.)

Tyontutkimus.
Vuoden toiminnalle olivat leimaa antavia
jatkuvasti lisaantyvat erilaiset suunnittelutyot.
Naiden rinnalla saatettiin paatokseen 20 varsinaiseksi tutkimukseksi katsottavaa selvitystyota.
Taman lisaksi annettiin 58 muuta selvitysta ja
lausuntoa, niista eraat melkoisen suuritoisia.
Seuraavassa mainitaan vain tarkeimmat.
R a t a t 6 i d e n punssa saatettiin loppuun
edellisena vuonna aloitettu kovametalliporien
vertaileva kokeilu. Tulokset saatettiin kaikkien
naita poria tarvitsevien tietoon vastaisten hankintojen ohjaamiseksi. - Selvitettiin poravaunujen kayttomahdollisuuksia rautatierakennusosaston toissa.- Laadittiin ohjevihkonen panostustyosta kallionlouhinnassa. - Heratettiin kysymys
kivipolyn poistamisesta sepelimurskaamoissa ja
valmistettiin kaaviollinen ratkaisutapa. - Tutkittiin uusi menetelma kiskojen vaihdon suorittamiseksi vilkasliikenteisilla rataosilla ja kehitettiin tyomenetelman yksityiskohdat. - Selvitettiin puskutraktorin hyvaksikayttoon perustuva
tyomenetelma ratapihojen laajennuksissa.- Jatkettiin kokeiluja rikkaruohojen tuhoamiseksi
myrkyttii.malla; lopullisiksi katsottavia tuloksia
ei vielakaan saavutettu.
K one o sa s ton
piirissa jatkettiin veturimiesten aloitus- ja lopetusaikoja koskevia tutkimuksia ja saatettiin ne tassa vaiheessa paatokseen. - Vuoden lopulla aloitettiin vaunumiesten
widen selvittely. Selostuksen antaminen naista
ensimmaisista tutkimuksista siirtyi seuraavan
vuoden puolelle.
V a r a s to-o s a s t o n piirissa jatkettiin uuden
tavaranimiston valmistamisen esitoita. Vuoden
loppuun mennessa saatiin ainesmetallinen nimist6
uusittuna kortitetuksi ja voitiin ryhtya niita
koskevan nimistovihkosen kasikirjoituksen laatimiseen. Suoritettiin tietojen keraily lapiostandardien tarkistamista varten. - Laadittiin
hankintatoimistoa varten uusi suunnitelma tilausten diariointia ja arkistointia varten.

L iik e n n e o s a st on
punssa laadittiin
luokkien muutokseen liittyvana uudet yhtenaiset
Edmonson-lippujen mallit seka kaappi- etta konemyyntia varten. Merkittavaa oli siirtyminen vain
yhteen kartonkivariin. - Huollettiin suuritoinen
uusien laattojen tilaaminen kaikkiin lipunmyyntikoneisiin ja sen yhteydessa valmistettiin suunnitelma Helsingin aseman lipunmyyntikoneiden
uusimiseksi. - Laadittiin suunnitelmat kaikkiaan
16 eri toimipaikan tyotilojen uudelleen jarjestamiseksi. Muutokset koskivat rakenteita, kalusteita ja osittain myos tyovalineita. Viimemainittuihin sisaltyi paikkalippu-karttojen ja niiden
sailytyksen muuttaminen kortistotyyppiseksi.
L o m a k e h u o 11 on
alalia tarkistettiin
uusien painosten ottamista varten 741 lomaketta.
Naista poistettiin 27 ja pienennettiin 5. Uusia
lomakkeita suunniteltiin 80.
Seitsemantena toimintavuotenaan on rautateiden yleinen aloitetoim~:nta jatkunut suuruutensa
puolesta entisellaan. Aloitteiden yleinen taso on
kertomusvuonna ollut aikaisempia vuosia parempi, jota osoittaa palkittujen aloitteiden maara
22.9% kasitellyista (v 1955 11.4 %). Selvimmin
osoittanee tason nousua hyvaksyttyjen aloitteiden maaran huomattava nousu edellisiin
vuosiin verrattuna ollen kertomusvuonna 31. s %
(v 1955 18.2 %). Vahiiarvoisuutensa vuoksi on
osa hyvaksytyista aloitteista kuitenkin jaanyt
palkitsemista vaille.
Kertomusvuoden kuluessa saapui 124 aloitetta,
joista palkittiin 22. Aloitteiden yhteismaara vv
1950-56 on siten 1 577.
Saapuneiden aloitteiden jakaantuminen eri
aloille on ollut suurin piirtein entisen kaltainen.
Koneosaston alalta on tehty n 30 %, rata- ja
rakennusasioita kasitteli n 15 %. liikenteenhoitoa n . 35 % ja tilitysta ym kirjanpidollisia
asioita n 15 %- Loput olivat luonteeltaan
yleisempia.

Psykoteknillinen laboratorio:
Toimintavuoden
aikana tutkittiin laboratoriossa kaikkiaan 1 026 henkil6a, jotka jakautuivat eri ryhmiin seuraavasti:
Tutk. Hyv. Hylj.

Konepajojen larnmittajaoppilaita
Konepajojen ammattioppilaita ..
Konejaksojen veturimiesalokkaita
ja vaunumiestarjokkaita
Liikenne- ja konttorioppilaita .. .
Konttoriapulaisia
........... .
Armeijan viestikoulun oppilaita
(sahkoasentajien esikokeina) ..

142 74
197 112

68
85

529 307 222
134
1

23

Kaikkia entuudestaan kaytossa olleita koesarjoja on edelleen pyritty kehittamaan laajentamalla, taydentamalla ja uusimalla niihin sisii.ltyvia yksityisia kokeita sen mukaan kuin menetelmien kayttokelpoisuutta koskevista selvityksista on saatu viitteit.a. Uusia testeja on edelleen
otettu kaytt66n runsaasti.
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koesarja, johon sisallytettiin ne laboratoriossa
tarkoitusta varten laaditut tai muokatut testit,
jotka esikokeissa osoittautuivat kayttokelpoisimi:niksi. Kun saadu~ yleistulokset olivat ilmeisen
lupaavia, on todennakoista, etta asentajaoppilaiden valinta vast'edes tulee sisaltymaiin laboratorian tyoohjelmaan.
Valintakokeiden
suorittamisen rinnalla on
pyritty rnahdollisuuksien rnukaan suorittarnaan
rnenetelmien kehittamista edistavia selvityksiii.
Yksityisten kokeiden ja koesarjojen >>teknillisia>>

ominaisuuksia on jatkuvasti tutkittu ja lwetulosten kasittelya on pyritty rationalisoimaan.
Toisaalta veturimiesten, toisaalta liikenneoppilaiden kokeiden menestyskontrollia varten on keratty laaja aineisto, jota toimintavuonna on ryhdytty kiisittelemiiiin. A=attioppilaita koskevia
vas~aavia tietoja on keratty konepajakouluista, ja
rnyos tata aineistoa on melko.isessa miiarin ehditty
kiisitella. Edelleen on jatkettu veturimiesten ja
lii.kennevirkamiesten tyon ns. amrnatinanalyyseja.

II. RATA, RAKENNUKSET JA LAITTEET.
Uudet rakennukset ja laitteet valmiilla radoilla.
Vuoden rakennusohjelmaan ei sisiiltynyt yhtiian kivista asuntotaloa ja puisiakin valmis~ui
ainoastaan viisi, nimittiiin kaksi 4-huoneiston
taloa Nii.ralaan, 3-huoneiston talo Kouvolaan ja
1-huoneiston talo Haapamaelle ja Kintaudelle.
Kun Herralaan valmistuneeseen asemataloon,
Jyvaskylan autohuoltorakennukseen ja Seinajoelle valmistuneeseen poliklinikkarakennukseen
sisaltyy kuhunkin myos asuinhuoneisto, oli
asuntojen
lisays
uusien rakennusten osalta
yhteensa 16. Uusista huoltotiloista mainittakoon
rataosaston tyontelcijoita varten Uuteenkaupunkiin ja Kintaudelle, koneosastoa varten Kuopioon
sekii. liikenneosastoa varten Niiralaan valmistuneet huoltorakennukset. Kaksi viimeksimainittua
huoltohuonetta sijaitsevat muuhlm kii.yttoon
varattujen huoneistotilojen yhteydessa, sillii.
Kuopion huoltotalossa on mm. sahkotarkastajan
ja vaunumiesten toimisto-, tyo- ja varastohuoneet
seka puhelinvalityshuone, klm taas Nili·alan
huoltotilat sijaitsevat vesitornirakennuksessa.
Paitsi jo edella mainittua Herralan asemataloa,
valmistui vuoden kuluessa lisaksi kolme rnuuta
liikennepaikkarakennusta, nimittain asematalo
Messukylii.an seka laiturirakennus Uuteenkaupunkiin ja Markk:alaan. Vuoden lopulla saatiin
paatokseen Hameenlinnan kolmikerroksinen, tilavuudeltaan lahes 13 000 m 3 ; olevan tavaratoimistorakennuksen rakennustyo. Hyvinki:i.alle valmistui junatoimisto, Seinajoelle oljykellari ja Kotkan
Hovinsaareen vastaavanlainen muuntoaserna kuin
edellisena vuonna Kouvolaan. Edella asuntotalojen yhteydessa mainitun Jyvaskylan autohuolto- ja tallirakennuksen lisaksi valmistui
autotalli myos Toijalaan ja Poriin. Edellisenii.
vuonna aloitettu Joensuun 6-sijan rnoottorivaunutalli valmistui niinikaan.
Rataosastoa
varten rakennettiin varastorakennus Turkuun ja
varasto-osastoa varten polttoainevaraston tyorakennus Ouluun. Haaparnii.elle valmistui kyllastyslaitos seka Suonenjoelle, Niiralaan ja Ylivieskaan vedenottolaitos. Hilloon asennettiin
22 m ja Niiralaan muualta vapautunut 18 m
kaantolava. Lisaksi pys~ytettiin eri puolille
rataverkkoa 6 uutta vesiviskuria.

Rakennusten, radan fa laitteiden kunnossapito ja
uudistus seka laajennukset:
Rataosaston huoltorakennukseen Tampereella
valmistui asunto-osan korotus, kasittaen 3 huoneistoa. Mikkelissii entinen talousjakson toimistotalo kunnostettiin 3 huoneistoa kasittii.vi:i.ksi
asuntotaloksi . Samoin kunnostettiin Oulussa
entisesta konejakson toimistosta 2 huoneiston
asuntotalo seka ratajakson toimiston huonetiloihin yksi asunto. Hillosensalmella laajennettiin kahta asuntoa yhdellii ja Kiulmisissa
yhta asuntoa kah<iella lisabuoneella.
Jyvaskylassa ostettiin 3-huoneiston asuntotalon kasittava tontti.
Kupittaan asemataloa laajennettiin paaasiassa
postitoirnistotilojen saamiseksi. Myos Laurilan
seka Muurolan liikennepaikkarakennuksiin sijoitiin odotushuonetiloja kayttaen postitoimistot.
Vanha varastotoimistorakennus Oulussa kunnostettiin rataosaston toimisto- ja ruokailuhuoneeksi. Haapamaella rakennettiin vaunumestarille ja Kuopion veturitalliin veturimestarille
tyohuoneet.
Vilppulan 3-sijan veturitalli muutettiin auto talliksi. Haapamaen veturit.allista erotettiin 3
sijaa kiskoautotalliksi. Samoin suoritettiin Aavasaksan veturitallissa kiskoautojen sailytyksen
vaatimat rnuutostyot minka lisaksi talli varustettiin keskuslammityslaitoksella. Pasilan veturitallia laajennettiin sijoja pi.dentamalla. Haminan
vesitornia korotettiin ja sailiotilavuus lisattiin
kahdenkertaiseksi. Lahden 30 tannin vaunuvaaka uusittiin 60 tannin vaa'aksi. Moykynrnaen
rautatietunnelin vahvistusholvausta jatkettiin,
sekii aloitettiin Oulunkylan henkilotunnelin rakennustyot.. Lukuisia henkilo- ja tavaralaitureita
uusittiin, pidennettiin tai uudelleen paallystettiin.
Liikennepaikoilla suoritetuista ratapihalaajennus- ja raidejarjestelytoista mainittakoon huomattavimpina Tampereella, Helsingissa, Saynajarvella, Oulaisissa, Olhavalla, Kemissa, Uimaharjussa, Pieksamaella, Parikkalassa, Lappeenrannassa, Hillossa ja Haminassa suoritetut tyot.
Samoin aloitettiin Tottolan rautatietunnelin rakennustvo Salon-Pernion valisella rataosalla.
Niinikail,n suoritettiin radan oi.kaisemiseksi tar-
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Toivala-Siilinjarvi ja Alapitka- Lapinlahti. Vainikkalan kuormaus- ja varastointialuetta, Oulun
hiilivarastoaluetta seka lukuisia muita kuormaustai varastointialueita ja niille johtavia teita
kunnostettiin paiiasiassa tyottomyystoina.
Riihimaen- Hameenlinnan valisesta kaksoisraiteesta, josta edellisena vuonna oli avattu
liikenteelle Riihimaen-Ryttylan valinen osa,
kiskotettiin ja otettiin 17. 10. liikenteelle raide
Leppakosken sillalle saakka. Kun vanha.. rai~e
kiskotus- ja sepelointityon takia samalla sulJettrm
liikenteelta, voitiin rataosa avata. kaksiraiteisena
liikenteelle vasta 18. 12. Myos LeppakoskenHarvialan viUillii. suoritettiin kiskottamista, mutta
raidetta ei vielii. saatu liikennoitii.vaii.n kuntoon.
Harvialan-Hameenlinnan, samoinkuin Hii.meenlinnan-Toijalan vii.lisella rataosalla tehtiin leikkaus- ja pengerrystoita. Rataosa.lla KaipiainenKaitjarvi na.ulattiin uutta kaksoisraidetta 10. 5
km, mutta tamakii-iin ei vielii. valmistunut
liikennoitavaksi.
Porkkalan vuokra-alueen pah.uttamisen johdosta lisaantyi piiii.rairlepituns 31. 7 km.
Hyvinkiiiin ratapihalla molemmissa piiiiraiteissa
olleet 43 kg/m kiskot va.ihdettiin 60 kg/m kiskoihin. Riihimaen-Leppakosken valisen rataosan vanhan eli lantisen kaksoisraiteen, sekii
Turengin-Harvialan viilisen rataosan 43 kg/m
kiskotusta uusittiin samanpainoiseen yhteensa
ll. 8 km matkalla.
Vastaavanlaista vaihtoa
suoritet.tiin rataosilla Kouvola-Taavetti ja Pulsa
-Raippo ybteensii. 32. o km matkalla se~ii.
Inkeroinen-Liikka.la valilla 3.1 km. Samom
Haapamaen-Valkeajii.rven :vai~l~ vail1det~iin ~0
kg/m kiskotus 43 kg/m ktsl~9ihm, samomlru'?
pii.araide Myllymaen, Inhan, Abtarin, Toysan Ja
Tum·in liikennepaikoilla, vaihtojen ollessa yhteensa 22. o km raidetta. Tallaista vaihtoa suoritettiin myos Toija.la.sta Tu.run suuntaan n?in k~?
metrin matkalla. Vuoden kuluessa vaihdettun
paiiraideJ01kotusta! k~ tassa . n;tainitsema~~a
Jii.ii.neet p1enet va1hdotkm huorruot~aan, uustm
kiskoihin kaikkiaan 73.8 :km. Edellisen vuoden
va.staa.vasta luvusta on tii.mii. kuitenkin vain
30 %- Vaihtoa jo a.ikaisemmi,n radassa olleisiin,
mutta. viela kii.yttokelpoisiin kiskoihin suoritettiin 31.5 km matka.lla ja oli tii.sta vaihtoa. sa.manpainoisiin 13. s km. ~ainitt~koon tiiss_a yht~y
dessii., etta katkeamlSen ta1 muunlatsen rtkkoutuman takia radast,a poistettujen kiskojen
lukumiiarii. ylitti kertomusvuonna ensimmaisen
kerran neljii.ntuba.nnen rajan, allen 4 610 kpl.
Kun viiden edellisen vuoden aikana oli radan
sepelOintiin kaytetty sepelia keskimii.itrin 100 000
m 3 vuodessa, kii.ytettiin sita kertomusvuonna
334 000 ms. Tii.llii. miiiirallii. saatiin uutta. sepeliraidepa.tjaa 144 km, josta kuitenkin 25 k:rn .vain
puolivalmiiksi.
Mainittavimma.t sepelomtttyot
suoritettiin rataosilla Riihimii.ki-Tampere, Ylivieska-Oulu, Ylivieska-Iisa.lmi-Kontiomii.ki ja.
Kouvola.-Raippo, yhteensa 121 km. Vuoden
piiii.ttyessii. oli valmiiksi ta.i puoli:va.lmiiksi sepeloitya paara.idetta 543. s km, mikii. on 10. 5 %
koko pii.ii.raidepituudesta.

Turvalaitteet:
Vuoden kuluessa valmistuivat ja otettiin
kii.yttoon Pasilan, Messukylii.n, Kalvitsan ja
Kant.alan relea.setinlaitteet. Uusia rnekaanisia
kampiasetinlaitteita valmistui Riihimaelle, Tampereelle, Sii.ynii.jiirvelle, Heinola.an, Markkalaan,
Ouluun ja Kerr.iin. Mainittavia tu.rvalaitosten
tii.ydennys- ja uusimistoita saa.tiin piiii.tokseen 32
liikennepaikalla.. Uudet varmistuslukkolaitteet
rakennettiin 19 liikennepaikalle.
Ma.antieliik~:>nteen turvaamiseksi rakennettiin
itsetoimiset sahkokii.vttoiset valo- ja aanivaroituslaitokset Keravan "ja Ruutanan sekii. osittain
itsetoimiset Jii.rveliin ja. Kausalan liikennepaikoille. Uusi tiepuomilaitos rakennettiin niinikaii.n
Kausalaan ja taydennettiin tii.llaista laitosta
Pitkii.lahdessa..
Kiehimi.tjoen yhdistetylle rautatie- ja maantiesillalle Paltamossa. valmistui turvalaitos.

Puutarhat
Edellisen vuoden kuivaa kesaii. ja runsassateista
syksyii. seurannut runsasluminen ja harvinaisen
kylmii. talvi muodostui tuboisaksi ..Summitta_is~n
linjan Vaasa.-Jyviiskylii.-Savonlmna pohJOlSpuolella, mutta eteliimpii.nii.~in karsivii.t .hede~?-
ja koristepuut kylmiistii. nun v:akavastt, e~ta JO
Keski-Suomesta alkaen saatt01 tuhoutUIDisprosentti hedelmii.puiden osalta olla jopa. 90-100.
Kesii. oli subteellisesti yhta epaedullinen, sillii.
esimerkiksi heina-elokuulla keskilarnpo oiSm
la-ski 0° alapuolelle ja syyskuulla mitattiin -10°
halloja. Vaikka talvi tuli varhain keskeyttaen
useat uudistus- ja korjaustyot, oli joulukuu
kuitenkin niin leu to, etta rom. puiden ja pensaiden
nuorennusleikkauksia voitiin suorittaa.
Erityistii. huomiota kiinnitettiin yleison oleskelupaikkojen viihtyisyy?-en. lisaami.seen .J?ill·
laitu.reiden kukka-asetelmilla Ja -uurnilla. Nuden
liikennepaikkojen lukumaara, jotka saivat en!'>im;maiset istutuksensa, lisaantyi 7:lla ja oli istutuksilla varustettuja liikennepaikkoja vuoden
lopussa 488.
Kaup,a llista toimintaa. ja~kettiin k?hoten m~yn
nin arvo 2 223 756 mk Ja merktten edellisen
vuoden myyntiin nab den 7. 9 % lisaystii..

Sillanrakennusfaostossa
laadittiin kertomusvuonna piirustuksia yhteensa 404 kpl noin 160
tyotii. varten.
Siltapiirustuksia tehtiin viiteen keskik<;>koiseen levysiltaan, kahdeksaa.n teriisbetoniSeen
rautatiesiltaan, joista 4 alikulkusiltaa ja kolmeenkymmeneenybteen ylikulkusiltaa.n. Taman lisaksi uusittiin 84 metrin ristikkosillan piirustukset kuormituskaavalle I-48. Alustavia ehdotuksia tehtiin seitsemiiankymmeneenkahteen siltaan sekii. uusimis- ja korjauspiirustukset neljaii.nkymmeneen vanbaan siltaan ja rumpuun. Yhteensa siltapiirustuJ,sia tehtiin 238 kpl.
Rakennepiirustuksia,
erilaisia rakenteita,
kuten tavaratoimistoja ja. niiden laa.jennuksia,
vetw·italleja. ja. niiden laajennuksia, kyllastyslaitoksia, vedenottolaitoksia, Helsingin hallinto-
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korjaamoita ym huonerakenteita varten samoinkuin muita perustus- ja rakennepiirustuksia
tehtiin yhteensa 130 kpl.
Edellamainittujen lisaksi tehtiin laiturikatoksia
valonheitinmastoja, viemarikaivoja, siirtokuormauslaitureita, lampojohtokanavia, vaunuvaakoja ja kaantolavojen perustuksia yms varten
piirustuksia 36 kpl.
Myos laadittiin terassiltojen ym terasrakenteiden hankintaa varten hankintakyselyluonnoksia,
tarjouksia koskevia lausuntoja ja sopimusehdotuksia.
Yksityisten toimesta rautatien alueelle anottujen erilaisten rakenteiden suunnitelmia tarkastettiin:
vesi- ja viemarijohtoristeilyja 46 kpl, voimajohtoristeilyja 18 kpl, silta- ja sekalaisia suunnitelmia 8 kpl, seka Hyvinkaan konepajan piirustuksia 8 kpl.
Terasbetonisten rautatie- ja ylikulkusiltojen
rakentamis~a valvottiin kahdeksalla tyopaikalla.
Samoin valvottiin terassiltojen ym terasrakenteiden valmistust.a eri konepajoilla seka valonheitinmastojen valmistusta ja pystytysta ratapihoilla 6 kpl.
Sillanrakennusjaosto suoritti kertomusvuonna,
samoinkuin aikaisemminkin, rautatien itsensa
raken,tamien terii.sbetonisiltojen betonin seossuhteen mii.ii.rii.ii.mi-;en seka tutki betonin lujuuden
ja antoi siitii. todistuksen niinhyvin rautatien
omista kuin urakoitsijain rakentamista silloista
ym betonirakenteista. Kertomusvuonna tutkittiin 567 koekuutiota ja 149 kpl kaapelikouruja ja
laattoja.

Ratapihajaostossa joka kertomusvuonna jaettiin ratapiha- ja raidejaostoon, kasiteltiin yhteensii. 900 asiaa. Naista oli ratapihakysymyksiii.
153, jotka koskivab eri kokoisten ratapihojen
laajentamisia. Suuremmista main.ittakoon Hillo
(Lakulahti), Tampere, Helsinki, Pasila, J\~!:Lnty
luoto, Lappeenranta, Sii.ynajarvi, J oensuu, Aetsii.,
Kyttala, Leppaluoto, Lahti, Sydanmaa, Myllymaki, Royttii., Riihimii.ki, Mantybarju, Imatra,
Kemi, Valtimo ja Pieksii.mii.ki.
Yksityisten ja kuntien raideanomuksia kasiteltiin 77 ja valtion muiden laitosten 6 kpl. Naistii.
mainittakoon Kymi Oy:n, Oy Aga Ab:n, Oy Shell
Ab:n, Lobjan Kalkkitebdas Oy:n, Valmet Oy:n,
SOK:n, Itii.-Suomen Raakasokeritebdas Oy:n,
Kotkan Rauta Oy:n sekii. Rikkihappo- ja superfosfaattitebtaat Oy:n raiteiden laajennus- ja
muutosehdotukset.
Asemakaava.kysymysten lukumaii.rii. oli 67 seka
katuja ja teita koskevien asioitt.en niinikaan 67.
Edellisiin kuuluvista olivat huomatt.avimmat
Viialan, Viinijii.rven, Seinajoen maalaiskunnan,
Tampereen eri kaupunginosien, Raahen, Toijalan
III kauppalanosan, Vammalan, Jii.msan Jokivarren, Oulun Taka-Lyotyn teollisuusalueen,
Keravan, Kuusankosken ja Salon asemakaavat,
rakennussuunnitelmat tai niiden muutokset.
Pakkolunastus- ja maanvaihtoasioita kasiteltiin
60 kpl ja aluevuokrakysymyksia, joihin useimmissa tapauksissa sisaltyi rakennuslupa-anomus,
46 kpl.

Rakennusten sijoituksia koskevia asioita oli
88 kpl, vesi- ja viemarijohtoja koskevia 70 kpl,
rataa ja vaihteita koskevia 30 kpl, siltojen ja
rumpujen sijoituksia 31 kpl, henkilo-, kuormausja halkolaitureiden sijoituksia 19 kpl sekii. lopuksi
sekalaisia, kuten sahko- ja lampojohtoristeilyja,
erilaisia nostureita ja kuljettimia yms koskevia
asioita 186 kpl.
Naiden lisaksi jaoston toimesta on suoritettu
ratapihojen kartoitustoita, joista vaikein on
Tampereen
Viinikan Jii.rjestelyratapiha-alueen
kartoitus.
Sitii.paitsi on laadittu joukko yleisluontoisia
piirustuksia ja taulukoita, suoritettu karttojen ja
piirustusten suurentamisia ja pienentamisia seka
jaljennetty, taydennetty ja pinTetty uudestaan
ratapibakarttoja jne.
Ratapihajaoston yhteydestii. kertomusvuonna
erotettuna raidejaosto on kii.sitellyt noin 200 asiaa,
jotka ovat koskeneet vaihde- ja raideosien
suunnittelua ja hankintaa, ratojen sepeloimista ja
kaarteiden tarkistusta, kuljetusmahdollisuuksia
(kiskopainosta ym riippuen), ulottumia, kiskonhitsausta ja kiskojen elinikiia, junavaurioiden
tutkimista, alaa koskevia keksintoja yms.
Toimintavuoden aikana on valmistunut 201
vaihde- ja raideosien piirustusta. Lisaksi on
tarkastettu 9 yksityista risteyspiirustusta ja 4
sepeloimisprofiilia, jotka kasittavii.t 25.62 km
rataa, sekii. tebty ebdotuksia uusille ulottumaprofiileille yms.
Jaoston johdolla on suoritettu kaarteentarkistusmittauksia Halladekonetta ja nuolikorkeuskasinmittausta kii.yttaen kolmena kesii.kuukautena, jolloin linjalla mitattiin ja jaostossa laskettiin Matisakaarteenlaskukoneella 509 kaarretta
pituudeltaan yhteensa 318 km. Raiteentarkistusautoa, joka saatiin syyskuussa, kaytettiin muutamilla rataosilla koemittauksiin.
J aosto valvoi ja tarkasti kiskonhitsauskokeet,
jotka toirrrintavuoden kevaalla suoritettiin vuoden kiskonkorjaushitsausten alkaessa. Kertomusvuoden aikana hitsattiin yhteensa 871 jatkosta,
102 valssausvikaa, 1 516 kiskonpii.ata ja 805
risteysta.

Huonerakennusjaostossa suunniteltiin ja laadittiin pii.apiirustukset 46 uudisrakennukselle. Piirustusten hyvaksymisen jii.lkeen aloitettiin rakennustyot 24 eri kohteessa. Naistii. mainittakoon
Joensuun vaunukorjaamo, Hyvin~aan konepajan turva- ja viestilaitteiden kylmii. varastorakennus, Lahden pumppubuone ja vedenottolaitos seka useita huoltorakennuksia, laiturirakennuksia, aut.osuojia, veturitalleja ja -laajennuksia, lampokeskuksia, asuinrakennuksia, saunoja, ulkohuonerakennuksia ym.
Rakenteilla oleviin rakennuksiin on tebty tyo-,
erikois- ja osapiirustuksia 61 kpl. Suuremmat
rakennukset on yleensa suunniteltu kantavin
tiiliulkoseinin, harvemmin terii.sbetonirunkoisina
ja talloinkin on julkisivumateriaalina ollut usein
puhtaaksi muurattu tiili. Pienehkot rakennukset
on suunniteltu puusta rakennettaviksi.
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palvelupisteineen ja kalustoineen. Samaten on
asemien ja tavaratoimistojen lipunmyynti- ja
asiakaspalvelupoytii:i uusittu nykyajan vaatimuk·
sia vastaaviksi. Useita asema- ja asuinrakennuksia on modernisoitu varustamalla ne WC- ja
kylpyhuoneilla, vesi- ja viemarijohdoilla ja
keskuslii.mmityksellii..
Lisarakennuksia on suUI1Iliteltu 26 kohteessa.
Nii.istii. koskevat useimmat l huoneen ja keittion
asuinhuoneistoja, joihin on lisii.tty l huone.
Rakennuslupaa odotta.maan jaaneistii. suUililitelluista 22 uudisrakennuksesta. ovat huomattavimpia Keravan lii.mpokeskus, Pietarsaaren tava.ratoimisto ja autosuoja, Seinajoen va.rikon korja.uspaja ja huoltorakennus seka Niiralan asematalo.

Turvalaitejaostossa laadittiin 62 turvalaitoksen
ja 26 tienristeyksen uudistus- ja tii.ydennyssuunnitelmat, minkii. lisaksi kiisiteltiin 57 muuta
turvalaiteteknillistii. asiaa.
Erikoisesti mainittakoon seuraavia turvalaitoksia koskevat suunnitelmat:
Helsinki,
Oulunkyla,
Riihimii.ki, Ryttylii.,
Jamsii., Ahtari, Kaura, Olhava, Lieto, Lahti
(asetinlaite II), Mikkeli-Otava linjasuojastus
sekii. Murtomiiki.
Ylikii.ytavien liikenteen turvaamista koskevia.
varoitusopastinlaitoksia suunniteltiin mm. seuraa.ville liikennepaikoille:
Tapanila, Puistola, Hyvinkiia, Viiala, Oulu,
Tuira, Pohja.nk-uru, Fiskari, Kausala, Kuusankoski, Mikkeli, Varkaus, Pii.ii.skylahti, Punkasalmi ja Putikko.
Turvalaitosten kiiyttoii. varten laadittiin 72
asema.piirustuksella va.rustettua erikoisjohtosiiiintoii., joista 34 varmistuslukkolaitoksia. ja 3 valoja. aanivaroituslaitoksia varten.
Jaosto valvoi kaikkien turvalaitetoiden teknillistii. puolta ja laati niita varten 170 erikoispiirustusta seka asetinlaitekilpipiirustuksia 290
kpl. Uusia yleisi.ii. rakennepiirustuksia valmistui
49 kpl.
Sitapaitsi jaosto huolehti asetinlaitekoneistojen
ja tarkeimpien erikoistarvikkeiden tilaamisesta
tyopaikoille ja turvalaitevarastoon seka niiden
tarkastuksesta ja vastaanotosta.

Geoteknillisen iaoston toimesta suoritettiin
vuoden 1956 aikana. maaperii.tutkimuksia. 97 eri
tutkimuspa.ikalla. Niissii. toimitettiin kaikkiaan
3 373 koetuskairausta., joiden yhteenlaskettu
pituus oli 23 731 m, ja. otettiin maanii.ytteita 108
pisteesta yhteensa 1 239 kpl. Naiden lisii.ksi
tutkittiin jaostossa 37 eri pisteestii. otettuja soranaytteitii. 153 kpl. Tutkimusten johdosta laadittiin Ill piirustusta sekii. tii.ydennettiin lukuisia.
entisiii. tutkimuspiirustuksia.
Suunnitteilla olleiden uudis- ja lisii.rakennusten
perustamissuhteita koskevia tutkimuksia suoritettiin rom Seikan, Alvajarven ja. Muuraksen seisakerakennuksia, Kajaanin tavara-asemaa, Turun
lii.mpokeskusta, Ylivieska.n huoltorakennusta seka
Lappeenrannan ja Pieksii.maen veturitalleja varten.
Ratapenkereen vakavuutta selvittaviii. tutkimuksia suoritettiin mm rataosilla Moisio-Tampere (4), Viittamaki-Koria (4), Kouvola-Harju,
Raisio-Masku, Siilinjarvi-Juankoski, Suolahti
- Haapajarvi (4) sekii. Viheriaisten teollisuusradalla (4). Samassa tarkoituksessa tutkittiin
Metsii.kyli:in rata.piha-alue. Radanoika.isumahdollisuuksia selvitettiin vii.leillli Reitkalli-Salmenk"Ylii, Kouvola-Harju (2) ja Siuro-Suoniemi.
Seura.a.villa. yli- tai a.likulkusilta.paikoilla suoritettiin pohjatutkimuksia: Humppila, K emi, Kolppi,
Kuopio, Lappeenranta, Leino, Mieslahti, Nakkila,
Olhava., Onkamo, Siilinjarvi, Tampere ja Tiukka
sekii. rataosilla Kylii.nsaari-Piblava, KivesjarviHakasuo, Pesiokyla-Vaakio, Kouvola-Harju,
Kerava-Talma ja. Ihala-Raisio.
Varsinaisia siltapaikkoja tutkittiin 6 ja soranottopaikkoja 4 kpl.
Silmii.llii. pitaen La.hden-Loviisan radan muuttamista normaaliraiteiseksi tutkittiin tii.llii. radalla
kaikkiaan 22 sillan tai rummun perustusten
kestavyys seka selvitettiin ratapenkereen vaka.vuus 6 eri pehmeikkoalueella.
Oriveden-Jamsan valilla suoritettiin tutkimus
radan routivuudesta. Vedensaantimahdollisuuksia selvitettiin Juankoskella ja Kiikassa. Tutkimusten perusteella annettiin laus=ot kysymykseen tulevista perustamistavoista ja tarpeellisista.
va.hvistustoimenpiteista. Perustus- ja vahvistustoiden suoritusta va.lvottiin jaoston tyovoiman
sallimissa rajoissa.

III. RAUTATIERAKENNUKSET.
Vuonna 1956 jatkettiin toitii. KontiomiienTaivalkosken, Suolahden-Haa.pajarven, Murtomii.en-Otanmii.en, Joensuun-Koveron ja Siilinjii.rven-Juankosken rautatierakennuksilla sekii.
Viheriaisen ratarakennuksella.
Varoja kaytettiin ja toitii. suoritettiin mainituilla ra.utatierakennusosaston alaisilla. tyopaikoilla seuraavasti:

Kontiomiien-Taivalkosken rautatierakennus
Kontiomaen- Taivallwsken 171 km pituinen
1·ata sisi:iltyi 20 paiviinii. huhtikuuta 1934 annet-

tuun lakiin rautatierakennuksista. 1934-1938 ja
sen rakennustvot a.loitettiin v. 1934. Tastii.
radasta. on liltetty rataverkkoon l pa1vana
joulukuuta 1939 rata.osa Kontiomiiki-Hyrynsalmi, 46 km, l piiiviinii marraskuuta 1954 rataosa
Hyrynsalmi-Laaja, 17.7 km, 16 paiviinii syyskuuta 1955 rataosa. Laaja-Pesiokyla, 10.4 s km,
sekii. l._paivana joulukuuta. 1955 rataosa Pesiokyliir-Ammansaari, 17. 6 9 km. Rataosa Pesiokyla
-Kovajazvi, ll. 41 km avattiin yleiselle tavaraliikenteelle vaunukuormin 15 paivanii. marraskuuta 1956.
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P e n g e r r y s t y o t . Pengerrystoita on suori-

tettu ja raidesoraa kuljetettu v. 1956 seka rautatierakennustOiden alkamisesta lukien seuraavasti·
v. 105(1
Paljous

Tyolaii

P engerrystyot
Rata-alueen raivausta ..................... .... . .. .
Laskuojien kaivua ............................... .
Maata ojista penkereeseen ...... .. ............. ... .
»
» sivuun .......... ... ... ... .... .. ..... .
» rataleikkauksista penkereeseen .............. .
»
rataleikkauksista sivuun ................... .
Lisamaata penkereeseen .... . .... ...... . .......... .
»
»
normaaliradan junilla ...... .
Sivu- ja laskuojien louhimista ..................... .
Rataleikkauksien louhimista ...................... .
Maakivien louhimista .. .. .... ... . ... .. . ........... .
Penkereen alustan vahvistamista ................. . .
Tuki- ja keilamuuria .. .......................... .'.
Multa-, turve- ja soraverhousta ................... .
Salaojaa .. . .... . ............................. ... .
Paallysrakenne
Raidesoraa ennen kiskotusta ...................... .
»
normaaliradan junilla ..... . ...... .. ... . .
Sepelointia .......................... . .... .. ... . . .
Vuoden 1956 aikana ovat rautatierakennuksen
piiiiasiallisirnmat tyot olleet sorastus- ja _yiimeistelytyot rataosilla Laaja- P esiokyH.i.-Ammansaari ja PesiokyHi-Kovajarvi, raiteen kiskottaminen rataosalla Pesiokyla- Vaakio seka leikkaus-, pengerrys-, silta ja rumputyot valilla
Kovajarvi-Vaakio- Taivalkoski.
V a r o j e n k ii y t t 6:
Siirtynyt vuodelta 1953
19 Pl. I: 12 .............
Siirtynyt vuodelta 1954
19 Pl. I: 8 . . ...........
iirtynyt vuodelta 1955
19 Pl. I: 14 ...... .......
Myonnetty vuodelle 1956
19 Pl. I: 16 . ............

.

35 671 947:-

.

30 000 000:-

.

63 405 699:-

.

Kaytetty vuonna 1956 ....... .
Siirtyy vuodelle 1957 ........ .
Tyollisyyden turvaaminen:
Varattu vuonna 1956 maksettavia vuoden 1955 menoja
vart.en 19 Pl. VI: 1 ....... .
Myonnetty vuodelle 1956
19 Pl. VI: 1 ............. .

166
295
198
96

000
077
835
241

000:646: 759:887:-

3 497 582:-

475 000 000:478 497 582:Kaytetty vuonna 1956 . . . . . . . . 466 238 729:Jiiannos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 258 853: Yllamainituista tyomiiarista ovat kaksi urakoitsijaliiketta suorittaneet rautatiehallituksen kanssa tekemiensa sopirnusten mukaisesti yhteensa
ojien kaivua 4 264 m 3 , maan siirtoa rataleikkauksista 24 ~72m 3 ja rataleikkauksien louhintaa
15 562 m 3 •

15 704 m•
46 059 ))
86 346 >)
39 155 >)
154 769 >)
61450 >)
350 >)
46 854 >)
1497 ))

I Kustannus
3 553 530
5 726 698

1410 »
750 m•
531 m

11887 442
64 714 225
13 537 130
65 330 532
27 108 771
357 269
85 692 081
2 794 015
1243146
5150 608
63 540
2 561317

9 584 m•
20 681 >)
725 »

6 958 040
27 123 478
1049112

Paljous
vv. 1934-1956

76 096
130106
101 599
1137 342
112 946
533 741
501700
1848
117 723
20 698

m•
>)

))
>)

))
>)
>)

))
>)
>)

14 162 ))
376 287 m•
2 046 m
57 975 Ill'
32 728 ))
6 099 ))

R u m m u t j a s i I 1 at. Rumpuja valmistui
18 kpl, joista 4 kpl yksityisten rakennusliikkeiden
urakoimina. Vuorijoen holvisilta, v.a. 6. o m, pl
4 864 + 15 m, tehtiin valmiiksi.
P a a 1 1 y s r a k e n n e. Piiaraidetta kiskotettiin Pesiokylan- Vaal!:ion valilla uusilla 30 kg/m
kiskoilla 13 . 40 km, seka sivu- ja satamaraiteita
Pesiokylan ja Ammiinsaaren liikennepaikoilla
yhteensa 5.16 km.
.. A i t a u k s e t, t i e t j a t a o i t u k s e t.
Ammiinsaaren liikennepail~alla tehtiin tulo- ja
kuormaustiet vahniiksi seka suoritettiin varastoja kuormausalueiden tasoituk et. Raivanksia ja
tasoituksia suoritettiin lisaksi Pesiokyliin, Viihan,
Kovajarven, Vaakion ja Kurtin liikennepaikoilla.
R u o n e r a k e n n u k s e t. Ammansaaressa
viimeisteltiin liikennerakennus Rek a ratamestarin
ja ratavartijan asuinrakennukset. Pesiokylassa
tehtiin vesitorni ja pumppuhuone valmiiksi,
kahden perheen asuinrak nnuksen rakennustyot
aloitettiin. Viiiikiossa aloitettiin liikennerakennuksen, kolmen perheen asuinrakennuksen ja
ratamestarin
asuirlrakennuksen rakennustyot.
Rakennusaikaiseen majoitustarkoitukseen pystytettiin valiaikaisia majoitusrakennuksia 9 kpl.

Suolahden-H aapajarven rautatierakennus
Tiillii 171 km pituisella radalla, jonka rakentamisesta paatettiin 20 piii vanii huhtikuuta 1934
annetulla lailla rautatierakennuksista vuosina
1934- 1938, aloit.ettiirl tyot vuoden 1938 lopulla.

.

- 17 Radasta on lutetty rataverkkoon ~- pa1vana
toukokuuta 1 943 rataosa Suolahti-Aanekoski,
7 km, 16 paiviina joulukunta 1954 rataosa Aanekoski-Saarijarvi, 28.2 km ja 16 piiivanii joulukuuta 1954 rataosa Haapajarvi-Muuras, 23 km,
seka 4. 8 km pituinen Pitkiikankaan soraraide.
Rataosa Muuras-Pihtipudas, jonka pit.uus on
24. 8 7 km, avattiin yleiselle tavaraliikenteelle
vaunukuormin 16 paivana elokuuta 1956.

S u o r i t e t u t t y 6 t:
P e n g e r r y s t y 6 t. Pengerryst6itii suoritettiin piiiiasiallisesti rataosalla Saarijiirvi-Pihtipudas seka jossain maiirin rataosalla PihtipudasHinkua. R.aidesoraa kuljetettiin viimeksi mainitulle seka rataosalle Hietama-Saarijarvi.
Pengerryst6ita on suoritettu ja raidesoraa
kuljetettu vuonna 1956 ja rautatierakennust6iden
alkamisesta lukien seuraavasti:

I v. 1956

TyOiaji

Paljons

Pengerrystyot
Lask-uojien kaivua .. . ........................ .. .. .
Maata ojista penkereeseen .............. . ......... .
* sivuun ................... ... .. . ..... .
rataleikkauksista penkereeseen . .. ... ........ .
t
rataleikkauksista sivuun ...... . ... . ........ .
Lisamaata penkereeseen ....... . .......... .. ...... .
•>
>>
normaaliradan junilla .. .... .
Sivu- ja laskuojien louhimista .. .... ...... .. . . ... .. .
Rataleikkauksen louhimista ....................... .
Maakivien louhimista ... . ....... . ........ .. ... .. .. .
Penkereen alustan vahvistaminen ...... .. . . ..... . .. .
Tulri- ja keilamuuria .. . ... ... .. ....... . . .. ....... .
Kiviverhousta ... . . . .. ... .... ...... .. . . . ......... .
Multa- ja turveverhousta . . .......... . . .. ......... .
Salaojaa . . ......... ..... . ... ... . ... . ..... . . . .... .
Kiviheittoa ....... ... ......................... . .. .
Piiiillysrakenne
Raidesoraa ennen kiskotusta . ..... . ..... .. . .. .. ... .
*
normaaliradan junilla ..... . ........... . .
Sepelintekoa ja sepelointiii. .. . ................. ... . .
.. Vuoden 1956 aikana jatkettiin t6ita koko valillii
Aiinekoski-Haapajarvi ja Suolahden uudella
asemalla. Vuoden aikana valrrJstuivat rataosat
Aanekoski-Saarijiirvi ja Muuras-Haapajarvi.

V a r o j e n k a y t t 6:

Siirtynyt vuodelta 1954
19 Pl. I: 8 .. . .......... .
Siirtynyt vuodelt.a 1955
19 Pl. I: 14 ............. .
My6nnetty vuodelle 1956
19 Pl. I: 16 .. ........... .
Kaytetty vuonna 1956 . ... ... .
Siirtyy vuodelle 1957 .. . ... . .
Ty6llisyyden turvaaminen:
Varattu vuonna 1956 maksettavia vuoden 1955 menoja
varten .... . ............. .
My6nnetty vuodelle 1956
19 Pl. VI: 1 ...... .. ..... .
Kaytetty vuonna 1956 . . . . . . . .
Jiiiinn6s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 5380-58

18 502 982:30 143 291:201
249
230
19

000
646
449
196

000:273: 485: 788:-

1 714 120: 600
601
548
53

000
714
112
601

000: 120: 706:414: -

9 496 m•
4 203 >)
16 396
92 461
24 066 >)
228 165 >)
59 239 »
581
18 071 *
7 413
1332 ))
1481 m•
258110 >)
642 m
1033 m•
14 350 m•
58 727 ))

J

Kustannus

I Paljous
vv . 1934-1956

4 279 929
4 115 659
7 091 476
77 555 535
11530 539
95 201 788
22 042 123
640 512
38 604102
6 702 917
255 696
2 676 194
2139 886
8 571135
1 773 914
740 747

86 210 m•
99 074 »
123 654 >}
1 553 556 >)
134 390 >>
938 255 >>
355 746 >)
2 668 »
t54 12 >)
152 321 ))

4 821 353
20 215 444
7 860

136 077 m•
264 209 •>
1396 >>

12 911 >)
8 687 m•
308 669 >>
3 978 m
2 193 m•

R u m m u t j a s i ll a t. Rumpuja rakenn ettiin 26 kpl. Palaavasalmen,pl. 1862 + 10. om,
16. o m jiinnemittaisen ratasillan teriisbetoniset
maatuet valmistuivat urakoitsijatoiminirnen Insin66ritoimisto Silta ja Satama Oy toimesta.
Saman sillan levyjanne asennettiin paikoilleen.
Koirapuron, pl 3 917, v.a. 2. 5 m ja Jiimsiinjoen.
p1 5 739 + l 2. 5 m v .a. 3. o m betoniholvirummut
rakennettiin. Suvannonlahden aliku1kusillan, pl
5 881 + 6. 7 5 m, toinen maatuki va1mistui.
Yksityisten urakoitsijoiden toimesta rakennettiin semaavat ylikulkusillat: Toiminimi Vesiteknillinen Insinooritoimisto Oy Vesto, p1:lle
547 + 14.3 m, jm 9. 47 + 13. so + 9. 41 m, (Mammen kiertotie), Insin66ritoirnisto Silta ja Satama
Oy, pl:lle 1 707 + 11.7 5 m, v.a. 8. 775 + 8. 77 5 m,
(Kukonbiekka) ja
R.akennusinsinooritoimisto
Erkki Paloheimo & Co, pl:lle 8 491 + 18. o m,
jm 8. 6 + 12. o + 8. 6 m, (Parkkima).
P a a 11 y s r a k en n e.
Liikennepaikkojen
sivuraiteita nau1attiin yhteensa 6. o s 3 km. Tukemistoita suoritettiin Saarijarven aseman raiteilla
sekii valeillii Muuras-Hinkua ja PihtipudasMuuras.
A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t.
Seuraavat tiet va1mistuivat: uo1ahden aseman
kuormausalueen tu1otie, tiensiirto p1 1 050-l 075

-18J oen8Uun-Koveron rautatierakennus

seka Hietaman, Parantalan, Linnan, Pihtiputaan,
Muuraksen ja Kumisevan tulotiet. Pengerrysty6t suoritettiin lisaksi Alvajarven liikennepaikan tuloteilla ja tien siirrolla. Kuormaus- ja
varastoimisalueiden tasoitustoita suoritettiin liikenteelle avattujen rataosien ja Selantauksen
liikennepaikoilla.

Joensuun-Koveron 44. ~ km pituisen radan,
jonka rakentamisesta eduskunta 11 paivana
marraskuuta 1949 oli tehnyt paat6ksen, rakentaminen aloitettiin ty6tt6myyst6ina 1 paivana
joulukuuta 1949. Valtioneuvoston paat6ksen
multaisesti 25 paivana marraskuuta 1951 keskeytetyt ty6t aloitettiin uudelleen 1 paivana helmikuuta 1953 ja jatkettiin niita edelleen kertomus vuoden aikana.
Vuoden 1956 aikana suoritettiin vieli:i jaljella
olevia pengerrys- ja siltat6ita seka naulattiin ja
sorastettiin raidetta.

H u o n e r a k e n n u k s e t. Saarijarven asematalo seka Muuraksen ja Kumisevan pysakkitalot valmistuivat. Pihtiputaan asematalo rakennettiin sisustusty6vaiheeseen ja kahden perheen
asuinrakennuksen ty6t aloitettiin. Pihtiputaalla
valmistui tavarasuoja ja vesitorni muurattiin
seka vesijohtoja asennettiin.

S u o r i t e t u t t y 6 t:
Pengerrystyot. Pengerrystoita on suoritettu ja
raidesoraa kuljetettu v. 1956 seka rautatierakennust6iden alkamisesta lukien seuraavasti:

R a d a n v a r u s t e e t j a t a r v i k k e e t.
Henkil6laitureita rakennettiin usealle liikennepaikalle.
Suolahden aseman turvalaitoksen
asentamista jatkettiin.

v. 1956
IPal)ous
....:..:....::..:=-------,1,--------vv. 1949-1956

Tyolali

I

Paljous

Kustannus

Pengerrystyot
Rata-alueen raivausta ........................... .
Laskuojien kaivua . .................. . .. . ........ .
Maata ojista penkereeseen ....... . .... . ........... .
•
» sivuun ............................ . . .
•
rataleikkauksista penkereeseen .. . ........... .
Maata rataleikkauksista sivuun ................ . .. .
Lisamaata penkereeseen . . . . ........ o.... . ..
•
»
normaaliradan junilla ...... .
Sivu- ja laskuojien Jouhimista .
Rataleikkauksien louhimista .
Maakivien louhimista ..
Tuki- ja keilamuuria
Kiviverhousta . ...
Multa-, turve- ja soraverhousta ......
Salaojaa .
0

0

0

0

••••••••

0

•••

0

•

0

•

0

0

••

0

0

•

•••

•

•••

•

•••••

•

••

0

•

0

••••

•

0

••

0

0

•

0

0

0

0

•

0

0

••

0

0

•••••

••

•

0

••

•

•

•

•

•

0

•

•••

0

••

•••••••••

0

0.

0

0

••

•

0

•••

•••••

•

•••

•••

•

•

0

•

0

0

•

0

••

••

•••••

0

•

0

0

0

0

•

••

•

•

0

•••••••••••••

0

••

0

•

•••••

•••

•

•

0

••••

0

••

0

•••

•

0

0

••

0

•

••

0

•

•

0

1141 m•

65 448
633 025

1 916
102 >)
7 712 •
43163
75 431
189
3 738
92 ))
402 ))
437m 2
652 ))
1557 m

1037 843
256 845
2 822 020
16 764 698
43 586 955
513 798
4 920 524
77 723
1 271767
547 857
37 273
6 591 013

15 943 m•
32 236 »
58 544 »
309 491 ))
78 825 ))
245 940 •
112 122 &
1 267 t
59 584 ))
5 309 ))
1115 »
3 403m 2
702 &
1582m

3144m 3
26143 ))

719 424
10 059 677

20 631m 3
45 599 •

Piiiillysrakenne
Raidesoraa eunen kiskotusta .
normaaliradan junilla . ..
0

0

•

0

0

V a r o j e n k a y t t 6:
Siirtynyt vuodelta 1955
19 Pl. I: 14 . o o .. o.... o...
My6nnetty vuodelle 1956
19 Pl. I: 16 . o . o . o.. o o o .. o
Kaytetty vuonna 1956 .
Siirtyyvuodelle 1957. o o ..... .
0

0

•••••

•

0

0

0

••••

•••••••

0

0

•

0

•

36 972 161:75 000 000:111 972 161:77 288 469:34 683 692:-

K.aytetty vuonna 1956 ...
Jaann6s ...........
0

0

0

•

•

0

••••••••

P a ally s rake nne.
Paaraidetta kiskotettiin 7 km ja uudet 30 kgjm kiskot vaihdettiin
ty6raiteessa olleiden 22 kg/m kiskojen tilalle
9. 2 km matkalla. Heinavaaran ja Jukajarven
liikennepaikoille tehtiin sivuraiteita.
A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s e t.
Heinavaaran liikennepaikan tulotie tehtiin valmiiksi ja Koveron liikennepaikan tulotien rakentaminen aloitettiin.

Ty6llisyyden turvaaminen:
Varattu vuonna 1956 maksettavia vuoden 1955 menoja
varten 19 Pl. VI: 1 . ...... .
My6nnetty vuodelle 1956
19 Pl. VI: 1 ... o .. o o .. o...

R u m m ut
ja
s i 11 a t.
Kastelammin
terasbetoninen ratasilta, pl 1 268 + 10 m, jm
5. o m, rakennet~iino

4 734 336:160
164
138
26

000
734
627
106

000:336: 490: 846:-

H u o n e r a k e n n u k s e t.
Heinavaaran
pysakkirakennuksen rakentaminen aloitettiin.

Siilin jarven-Juankosken rautatierakennus
Siilinjarven--Juankosken 42. 6 km pituisen
radan rakentamisesta paatti eduskunta 11 paivana marraskuuta 1949, ja ty6t aloitettiin joulu-

-19kuun a.lussa. 1949. Ma.rra.skuun 25 paivanii. 1951
ta.pa.htuneen va.ltioneuvoston pitii.ttii.man keskeytyksen jiilkeen a.loitettiin ty6t jiHleen 8 pii.ivana
ta.mmikuuta. 1953 ja. ja.tkettiin niita edelleen
kertomusvuoden a.ika.na.. Rada.sta. a.va.ttiin 15
parvana ma.rra.skuuta. 1956 tavaraliikenteelle
vaunukuormin 15. 2 km pituinen ra.taosa Siilinjiirvi-Sankimaki.
Tyiilajl

Su or it e t u t

t y 6 t:

P e n g e r r y s t y 6 t . Pengerryst6itii. on suoritettu ja raidesoraa kuljetettu vuonna 1956 ja
rautatierakennust6iden alkamisesta lukien seuraavasti:
v. 1956

I

1 Paljous

Kustannus

-- I Paljous
vv. 1949--1956

------------------------------------~----------~------------

Pengerrystyot
Laskuojien kaivua ja jarjestelya ............. ..... .
Maata ojista penkereeseen ........................ .
• sivuun .............................. .
rataleikkauksista penkereeseen .... . .... . .... .
&
»
sivuun ................... .
Lisamaata penkereeseen .......................... .
»
»
normaaliradan junilla ...... .
Sivu- ja laskuojien louhimista ..................... .
Rataleikkauksien louhimista ...................... .
Maakivien louhimista ............................. .
Penkereen alustan vahvistaminen ................. .
Tuki- ja keilamuuria ...... ....................... .
Kiviverhousta ................................... .
Turve-, multa- ja soraverhousta ................... .
Salaojaa .. ...................................... .
Piiiillysrakenne
Raidesoraa ennen kiskotusta ...................... .
normaaliradan junilla .................. .
Rautatierakennuksen paaasiallisimmat ty6kohteet vuoden 1956 aikana ovat olleet pengerrys-,
silta-, kiskotus- ja sora.stusty6t. Savon radan
muutosty6 Siilirljii.rvella tehtiin va.lmiiksi ja.
yleirren liikenne johdettiin muutetulle osalle
4. 9. 1956.

v

a

1' 0

j en

k

ayt t

6:

Siirtynyt vuodelta 1955
19 Pl. I: 14 .... . ..... ... .
My6nnetty vuodelle 1956
19 Pl. I: 16 ............. .
Kaytetty vuonna 1956 ....... .
Siirtyy vuodelle 1957 . .. .. ... .
Ty6llisyyden turvaamirren:
Varattu vuonna 1956 maksettavia vuoden 1955 menoja
varten 19 Pl. VI: 1 ....... .
My6nnetty vuodelle 1956
19 Pl. VI: 1 ............. .
Kaytetty vuonna 1956 ....... .
Jaannos ................... .

24 700 000:75
99
62
37

000
700
150
549

000:000:694: 306:-

2 712 370: 236
238
228
10

000
712
451
260

000: 370: 797:573:-

R u m m u t j a s i 1 l at. Rumpuja valmistui
2 kpl, samoin yksi a.likulkusilta pl1 503, jm 12. om
Toiminimi Oy Yleinen Insino6ritoimisto rakensi

1230
883
2112
41958
34 397
105 293
40 467
185
23153

m•
))

.i5 164 m•
22 305 >)
24 829
451340 >)
89 333
429 021 >)
49 987 >)
1472 >)
140 098
5178

>)

545 990
352 418
631 471
21 037 687
8 050 303
38 983 972
14 862 887
765 389
33 648 037

78 ))

4944159
38 559

529 m

844 844

325 >)
1 419 m•
6 372 •
897 m

1400 m•
14100 >)

407 223
9 738 741

13 371 m•
58 628 >)

>)

»
))
>)
>)
>)

urakalla Sahirrpuron teri.isbetonisen ylikulkusillan pl 1 284 + 18.6 m, jm 10,10 + 13,15 +
10,10 m.
P a a 1 l y s r a k c n n e. Uudet 30 kgfm kiskot
vaihdettiin ty6raiteessa olleiden 22 kg/m kiskojen
tilalle 6. o km matkalla, lisii.ksi kiskotettiin Siilirrjarvella Savon radan mnutos. Tyoraide naulattiin 22 kg/m kiskoilla 4. 8 km pituiselle valille
Hiltulanrnii.ki-Sabinpuro.

A i t a u k s e t, t i e t j a t a s o i t u k s fl t.
Liikennepa.ikkojen tasoitusta. on suoritettu kaikilla liikennepaikoilla.
Sahirrpuron ylikulkusillan nousupenkereiden tayttotyon suoritti urakalla toirninimi Oy Yleirren Insirlo6ritoirnisto.
H u o n e r a k e n n u k s e t.
Hiltulanmaen
ratavartijan asuinrakennus tehtiin valmiiksi.
Sankirnaessa rakennettiin ratavartijan a.sunnon
perustukset.

M ttrtomiien-Otanmiien rautatierakennus
Murtomiien-Otanmaen rata, jonka pituus on
26. 1 km, luovutettiirr paarada.n osalta. rataosaston
hoitoon 1. 11. 1954 seka Murtomaen ratapihalaaj ennuksen ja kolmioraiteen osalta 12. 10. 1955.
Vuoden 1956 aikana on radalle rakennettu ns
Ryynasentien ylikulkusilta Otanmiiessa, pl 1 210
8 m, jm 13. o m, seka aloitettu Murtomaen
ratapihan turvalaitety6t.

+

-20V a r o j e n k ii y t t 6:
Siirtynyt vuodelta 1953
19 Pl. I: 12 ............. .
Siirtynyt vuodelta 1954
19 Pl. I: 8 ..... . ....... .
Kaytetty vuonna 1956 .......
Jaann6s . . .................
josta peruutuu ....... . .....
ja siirtyy vuodelle 1957 ......

.
.
.
.

15 508 290: 10
25
15
10
3
7

449
958
335
622
428
194

719: 009 : 196:813:720:093:-

V iheriaisen 1·atarakennus
Neste Oy:n teollisuusalueelle Raision h."Unnassa
johtavan 5. 2 6 km pitkan ns Viheriaisen teollisuusradan rakentamispaat6ksen antoi valtioneuvosto
1 paivana joulukuuta 1955. Radan rakentamisesta

tehtiin 23 . 12. 1955 kulkulaitosten ja yleisten
t6iden ministeri6n ja Neste Oy:n valillii sopimus.
Ty6t ratarakennuksella aloitet.tiin joulukuussa
1955.
Vuoden 1956 aikana ovat ratarakennuksen
paaasiallisimpia t6ita olleet pengerrys- ja rumputy6t seka varasillan rakentaminen Raisionlahteen,
joita t6ita on suoritettu yksinomaan yksityisten
uralwitsijoiden toimesta.
Suoritetut ty6t:
P e n g e r r y s t y 6 t. Pengerryst6ita suoritettiin, toiminimien Vesiteknillinen Insin66ritoimisto
Oy Vesto, Tie- ja katurakennustoimisto Valtatie
Oy ja Lapin Rakennus Oy toimiessa urakoitsijoina, vuonna 1956 ja ratarakennuksen alusta lukien
seuraavasti:

I v. 1956

Tyolaii

I Kustanous

Paljous

Pengerrystyot
Laskuojien kaivua ............... . . . ........ . .... .
Maata ojista sivuun .. . .... . .................... . . .
rataleikkauksista penkereeseen .... . ......... .
»
»
sivuun . . . . .. . ........ . ... .
Lisamaata penkereeseen ... . . . .... . .. . ......... .. . .
»
»
normaaliradan junilla .. . ... .
Sivu- ja laskuojien louhimista ..................... .
Rataleikkauksien ojineen louhimista .............. .
Maakivien louhimista ... . .... . . . .... . ........... . . .
Penkereen alustan vahvistamista ........... .. .... .
V a r o j en

kay t t i:i:

Siirtynyt vuodelta 1953
19 Pl. I: 13 ............. .
Siirtynyt vuodelta 1954
19 Pl. I: 9 . . ........... .
Siirtynyt vuodelta 1955
19 Pl. I: 15 . . ........... .
Kaytetty vuonna 1956 ....... .
Siirtyy vuodelle 1957 ........ .

Ty6llisyyden turvaaminen:
Varattu vuonna 1956 maksettavia vuoden 1955 menoja
varten .................. .
My6nnetty vuodelle 1956
19 Pl. VI: 1 ............. .
Kaytetty vuonna 1956 . . ..... .
Jaanni:is .. .. ............... .

10 000 000:10 000 000:10
30
10
19

000
000
768
231

000: 000:445: 555: -

119 972: 225
225
200
24

000
119
203
916

000: 972:079: 893:-

R u m m u t j a sill at. Yksi yhdistetty tieja ratarumpu valmistui radan pl:lle 149
10m.
Radan pl:lle 167 valmistui varasilta. Kummankin
rakennusty6n suoritti toiminimi Tie- ja katurakennustoimisto Valtatie Oy urakalla.

+

531 m'
1874 ))
15 631 ))
39 749 ))
40 069 >)
2,5
39 285
59

>)
))

>)

305 187
588 507
5 725 980
10 237 062
23 242 143
18 831
5 126
67171393
87 230
97 610

Rautatietutkimukset
V a r o j e n k a y t t 6:
Varattu vuonna 1956 maksettavia vuoden 1955 menoja
v arten .................. .
Myi:innetty vuodelle 1956 . ... .

s
Kaytetty vuonna 1956 .... . . . .
Jaann6s ................... .

I

Paljous

vv. 1955- 1956

531 m•
1874 ))
15 631 ))
39 749
40 069 >)
2,5
39 285
59

142
10 300
10 442
6 296
4145

>)
>)
>)

559: 000:559: 934: 625: -

S u o r i t e t u t t y o t:
L o viis a n - V e s i j a r v en 77 l;:m pituisen kapearaiteisen radan muuttamiseksi normaaliraiteiseksi suoritettiin vuonna 1956 tayskoneellinen tutkimus. Suunnitelma muutosty6n suorittamiseksi valmistu.i vuoden 1956 loppuun mennessa ja lahetettiin kulkulaitosten ja yleisten
t6iden ministeri6lle vahvistettavaksi.
Kaulirannan - Kolarin
111.2 km
pituisella
ratasuunnalla
suoritettiin
tayskonellinen tutkimus.
J y v a s k y 1 a n - J a m s a n k 0 s k e n ratasuunnalla suoritettiin taydentavaa seismista
tutkimusta.
Vuonna 1956 kaynnissa olleisiin rautatierakennuksiin niiden aloittamisesta allmen vuosittain
ja yhteensa kaytetyt rabamaii.rat samoin kuin
niihin ja rautatietutkimuksiin vuonna 1956
kaytetyt varat ilmenevat seuraavasta taulukosta:

-21-

Vuosi

I
1934-38
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

KontiomiU<iTalvalkoskl

44 313178
29 912 353
4 443 702
3 867 966
5 H91173
6 373 487
4 031845
3 958 285

-

989 757
29 955 094
123 307 004
218 141 838
316 081 925
346 387 752
415 157 595
665 074 488
2 217 387 442

I SuolahtiHaapajiirvi

I

Murtomiik i Otanmaki

I JoensuuKovero

I

SiilinjiirviJuankoski

OJ_rive~i

I

Viberiiisen

amsa

rata-

I rakennns

1 601 382
491053
10 081 576
11861449
6 333 869
16 931 281
5 027 573
19 759 320
19 493 313
6 348 928
12 097 374
6 333 637
14 468 874
4 050136
49 228 700
5 189 915
11195 485
63 452150
8 529 766
80 948 931
15 428 320
189 617 400
132 613 904
17 020 947
13 865 126
285 250 322
237 431230
228 650 716
171893 800
143 779 350
267 274 717
81079 488
84 255 733
226 064 328
96 066 871
250 009 222
365 361513
6 638 891
192 991
191261740
805 356 852
426 489 909
159 858 074
176 387 914
57132 440
161103 228
385 275 301
1 216 788 078
435 133 715
65 705
47 502 947
262 772 701
1019 646 088
358 965 447
54 847 586
15 335196 215 915 959
3 405 538
778 562191
290 602 491
4 779 022 355 1096 872 281 1303 631 406 1514 993 905 1 533 808 734

V. I956 kaytetty Iisaksi:
Korian-Harjun yhdysrata

328 967: -

Yhteensii vuonna 1956
Rautatierakennukset
Rautatietutkimukset . . . . . . .

296 310
210 971524
211267 834

2 I80 I96 354:6 296 934: -

IV. LIIKKUVA KALUSTO, KONEPAJAT JA S.AHKOLAITTEET.
Liikkuva kalusto
Yuoden I956 aikana valmistui 5 uutta hoyryveturia, jotka olivat kaikki Tr I-sarjaan kuuluvia
raskaita tavarajunavetureita. Valmistajana Tampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus OsakeYhtio. Liikenteesta poistettiin vuoden kuluessa
hOyryvetureita 4 kpl (Sk 3- sarjaa 3 kpl ja Hk
I-sarjaa I kpl), joten hoyryveturien lukumaara
nousi vuoden aikana yhdella ollen vuoden lopussa
799 kpl.
Dieselvetureita valmistui vuoclen aikana 5 kpl
ja olivat ne kaikki Valmet Oy:n valmistamia
Vv I3-sarjan vaihtovetureita. Koska vuoden
kuluessa ei hylatty yhtiifin moottoriveturia,
lisiiantyi niiden lukumaara viidella, joten niita
oli vuoden lopussa yhteensa 29 kpl.
Valmet Oy:lta valmistui vuoden 1956 aikana
I8 kpl kevyita Dm 7 -sarjan moottorivaunuja.
Kun vuoden aikana poistettiin liikenteesta I kpl
Dm 2-sarjan ja 1 kpl Dm 7-sarjan moottorivaunuja, lisii.antyi niiden lukumii.iira 16 yksikolla ja
oli niita vuoden lopussa yhteensa 96 kpl.
Vaunuja valmistui vuoden I956 aikana seuraavasti: Ilk makuuvaunuja sarjaa Cm 5 vaunua,
I ja 2 lk makuuvaunuja sarjaa CErn 2 vaunua,
2 lk makuuvaunuja sarjaa Em 5 vaunua, 1 lk
paivavannuja kahvilaosastolla kiitojunaa varten
sarjaa KCik I vaunu, 2 lk paivavatmuja kiitojunaa varten sarjaa KEi I vaunu, 2 lk kiskoauton
liitevaunuja kond.osastolla sarjaa EFiab I9

vaunua sekii. kiskoauton liitevaunuja kond. ja
postiosastolla sarjaa FPoab I vaunu. Tavaravaunuja valmistui sarjaa Hk 832 vaunua,
hiilenkuljetusvaunuja sarjaa Mak 37 vaunua,
sepelinlevitysvaunuja sarjaa Mas I09 vaunua,
suursailioiden kuljetusvaunuja sarjaa Svs I4
vaunua, hedelmien kuljetusvaunuja sarjaa Ggh
IO vaunua ja sailiovaunuja sarjaa BGo 5 vaunua.
Lumiauroja valmistui 3 kpl.
Lisaksi valmistui Lohjan Kalkkitehdas Oy:lle
irtosementinkuljetusvaunuja sarjaa Silk 30 vaunua seka sii.iliovaunuja Shell Oy:lle sarjaa Gmz
24 vaunua, Fuel Oy:lle sarjaa Sfl 3 vaunua,
Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy:lle sarjaa Sri 5 vaunua, Kymin Oy:lle sarjaa Sky I
vaunu ja Finnish Chemicals Oy:lle sarjaa Sfc
5 vaunua.
Vuoden lopussa oli vaunuja: Renkilovaunuja
(joihin on otettu myos virkavaunut) I 58I seka
tavaravaunuja yhteensii 26 853, joista katettuja
11 I80 ja avonaisia I5 673.

Hoyryvetu1·eita sekd n ·i iden rakenteen parantamista koskevat suunnittelutyot. Edellisena vuonna
oli Tampereen veturitehtailta tilattu Hrl- veturit
n:ot I 020 ja I 021 ja Trl-veturit n:ot 1093 ...
l 096 ja maa.ratty ne taydellisesti rullalaakeroitaviksi, ts miiaratty pyorakertojen akselilaakerien
lisaksi myos kaikki kayttokoneiston 1aakerit
varustettaviksi rullalaakereilla. Senjohdosta, etta
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ruotsalainen rulla- ja kuulalaakeritehdas SKF on
kehittanyt viime vuosina joukon uusia rullalaakerityyppeja erikoisesti rauta.tien liikkuvan
kaluston rullalaa.kerointia varten, maarattiin
edellamainitut veturit varustettavaksi SKFlaakereilla. Naista uusista SKF-laakerityypeista
on mainittava, etta niitten koko on pienempi
kuin aikaisempien vastaavanlaisten laakerien,
mutta kuormituskyky on silti riittava. Suurin osa
tahan rakennemuutokseen liittyvasta suunnittelu- ja piirustu tyosta oli suoritettu jo vuosien
1954 ja 1955 aikana, mutta kertomusvuonna
jouduttiin viela suorittamaa.n eraita kiertokangen etupaan laa.kerointiin seka ristikappaleen
rakenteeseen liittyvia lopullisia muotoiluja, laatimaan puuttuva.t kokoonpanopiirustukset ja suorittamaan tata merkittavaa suunnittelutyota
koskevat lop1-uliset arvostelut ja tarkistukset.
Edella mainittuihin Hrl- ja. Trl- vetureihin
suoritettiin lisaksi eriiita pienempiii rakennemuutoksia esiintyneiden epakohtien poistarr.iseksi
Naissii vetureissa on mm tuottanut erikoista
ha.ittaa se, etta kulun aikana koneistosta sinkoaa
oljypisaroita hytin etuikkunoihin jl.iheuttaen
nakyvyyden huononemisen. Tasta syysta suoritettiin kokeiluja. uud nmalli.Rilla ns mataloitetuilla
tuulilevyilla, jollaiset rom Saksan rautateilla
ovat tulleet yleiseen kiiyttoon. Nama tuulilevyt
asennettiin kokemusten saamiseksi yhteen Hrl veturiin ja suoritetuilla koeajoilla todettiin
oljyn sinkoutumisen etuikkunoihin huomattavasti vahentyneen savunohjauskyvyn silti huonontumatta. Ko malliset tuulilevyt paiitettiin
asentaa edellaselostettuun tilaukseen kuuluviin
Hrl- ja Trl-vetureihin. Veturin ja tenderin
viilinen suojaverho suunniteltiin niinikaan uudelleen siten, etta sita ta.rpeen muka.an voidaan
kayttaa joko puoli- tai kokosuojuksena.
Lukuisia pienehkoja muutoksia suoritettiin
myos muihin veturisarjoihin. iiista mainittakoon
valuteknillisista syista ta.pahtunut siirtyminen
terasvalusta pallografiittivalurautaan valmistettaessa. Tvl-veturisarja.n tulistimien hoyrynkokoojia.. Eraiina syynii tahan muutokseen on erikoisesti ollut terasvalimoiden pitkiit hankinta.a.jat.
Sama.ssa. yhteydessii suoritettiin myos
hoyrynkokoojan rakenteeseen eriiita mnutoksia,
rom va.lutyon helpotta.miseksi vahennettiin hoyrysolien lulmn:.aaraa. Samoin siirrettiin Hrl- ja Trlvetureissa saatujen myonteisten kokemusten
perusteella ilmanim:uventtiili sylint~reiden yhte:ydesta hoyrynkokooJa.n yhteyteen, JOllom veuurm
koneiston tyhjakaynnin aikana (veturin wieriessa*) sylintereiden imuilman kulkiessa tulistimen ka.utta. estetiian tulistaja.n liiallinen kuumeneminen seka sylintereiden jaahtyminen. Teriisvalukappaleiden pitkistii toimitusajoista. johtuen
pyrittiin monessa muussakin ta.pauksessa siirtymaan pallografiittivaluraudan kiiyttoon mikali
lujuus- tai muut niikokohda.t eivat asettaneet
estetta muutokselle aineenva.linnassa.
Vetureiden rakenteisiin suoritetuista mnutoksista mainittakoon vielii. siirtyminen Prl- ja Vr3vetureissa.
Miiller-paineentasaus-mantalllistien
kii.yttoon ja Prl-vetureita varten suunniteltu
uusi saksala.ismallinen karja-aura. Tv2-vetureita

va.rton piirrettiin hitsattu teriiksinen tulipesa,
koska tamii. valmistusteknillinen seikka oli vielii.
suorittamatta nii.issa vettrreissa.
Vuoden aika.na on myoskin suoritettu vetureiden rakenteiden seka toiminnan parantamista
koskevia kokeiluja. Naista ma.inittakoon Hvveturisarjan kipinoinnin vahentamiseen liittyva
savuposaan kuuluvien osien uudelleenjarjestely
sekii. kokeilut erimallisilla kipiniiverkoilla, tasapainoitettujen Miiller-mantaluistien soveltaminen
Hrl- ja Trl- vetureihin seka Hvl. .. Hv3-vetureiden kiertokankien rR.kenteen yksinkertaistaminen
ottamalla kaytii.ntoon holkkilaakerit kaksiosaisten
laakerikuorien tilalle. Toimisto on myoskin
joutunut tekemaan suunnitelmia sellaisten ra.kenneoeien lujuuden lisii.amiseksi, joissa. on esiintynyt
murtumavikoja aineen viisymisen tai ratojen
huonosta kunnosta johtuneiden ylirasitusten
vuoksi.
Edelleen on toimistossa. uusittu vanhentuneita
piirnstuksia, kuten
Riohardson-varoventtiilin,
Friedman-pohja.venttiilin, joittenkin kanna.tusjousien piirustul~set, joissa. kaikissa samalla.
suoritettiin pienehkoja rakenneparannuksia. Vanhentuneiden rakenteiden uudelleensuunnittelusta.
ma.inittakoon viela lisaksi 175 mm:n vesiviskuria.
koskeva laaja. suunnittelu- ja piirustustyo, joka
kasitti heikoiksi osoittautuneiden valurautaisten
viskurinosien muuttamisen hitsatuiksi teriisrakenteiksi.
Kertomusvuonna a.loitettiin
konejaksojen
pyynnostii varikkojen huoltolaitteisiin kuuluvien
vetureiden kuona.uskanavien koneellisten kuonanpoistolaitteiden suunnittelu.
Olennaisen lisan koneteknillisen toimiston tyohon ovat antaneet teknillisten la.usuntojen ja
tilausvalmistelujen laa.timiset va.raosien ja eri
tarveaineiden, kuten kattila.levyjen, putkien,
akseleiden, kammen- ja kytkintappien, varasylintereiden, pyoranrenkaiden ym. hankintoja.
varten. Huomattavasti tyotii on myoskin aiheuttanut vuoden 1954 a.lusta voimaan tullut uusi
paineastioita koskeva asetus, koska siita johtuvien valvontamiiariiysten johdosta. koneteknillisen toirniston on laadittava. yksityiskohta.iset
lujuuslaskut kaikista. kaytiinnossa olevista ja
uusista kii.ytantoon tulevista hoyrykattiloista ja
muista paineastioista.
Tyojii.rjestyksen rnukaisesti on suoritettu Tampereen vetlrritehtailla va.lmistuneiden vetw·e.i den
vastaanottotarkasbukset. Kertomusvuonna va.lmistui Tampereen Pellava- ja. Rauta-Teollisuus
Osake-Yhtiossii. v. 1954 tilatut neljii. Trl-veturia
n:ot l 089 ... 1 092 sekii Lokomo Oy:ssa v. 1953
tilatuista kahdeksasta Trl-veturista n:ot 1 081. ..
1 088 viimeinen.
Kaikkien niiiden vetureiden
koeajot suoritettiin ja veturit hyvii.ksyttiin
liikenteeseen.
Vuonna 1955 tilattujen rullalaakerivetureiden erikoisesta rakenteesta johtuen
jouduttiin niiiden vetureiden valm.istukseen kiinnittiimiian aivan erikoista huomiota.
Rullalaa.keroinnin onnistumisen edellytyksenii olevan
suuren mittatarkkunden saavuttamiseksi jouduttiin mm kehittii.maii.n uusia, entistii. tarkempia
ehdottoman pii.bevia mittausmenetelmia.
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Moottorivetureita ja moottorivaunuja seki:i niiden
rakenteen kehitti:imisti:i koskevat suunnittelu- ym.
tyot.
Kuten edellisinakin vuosina muodostivat v .
1956 moottoroitua liikkuvaa kalustoa koskevista
toistii. huomattavan osan rakenteilla olevan
kaluston tyon ja tarveaineiden tarkastus ja
vastaanottokoeaj ot
luovutustarkastuksineen.
Kertomusvuotena valmistui kalustoa verrattain
runsaasti, nim. Valmet Oy:n Lentokonetehtaalta
18 Dm7-moottorivaunua (kiskobussia) ja. 21
liitevaunua niitii. varten (19 kpl matkustaja jamatkatavaraosaston sisii.ltavia liitevaunuja sarjaa EFiab ja 2 kpl posti- ja matkatavaraosaston
sisiiltiiviii. Iiitevaunuja sarjaa FPoab), 5 Vv-13
dieselvaihtoveturia ja 2 paatevaunua moottorikiitojunien vaunustoja varten sekii. lisiiksi Tampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus Oy:lta 12
lokomoottoria (2-akselisia kiskotraktoreita keveita vaihtotoitii. varten). Kaluston osarakenteiden, kuten aluskehysten, korien, telien, pyorii.kertojen ym. tarkastukset suoritettiin Lentokonetehtaalla ja Tampellassa lukuunottamatta Dm7moottorivaunujen dieselmoottoreita., jotka tarkastettiin ja koekiiytettiin niiden valmistuspaikalla
Valmet Oy:n Linnavuoren Tehtaassa.
Kertomusvuotena solmittiin myos lukuisia
uusia bankintasopimuksia.
e kiisittivii.t 30
Dm7-moottorivaunua, 5 EFiab-liitevaunua ja 3
raskasta diesellinjaveturia sarjaa Hrl2 Valmet
Oy:n Lentokonetehtaalta sekii. 3 samanlaista
diesellinjaveturia Lokomo Oy:ltii.. Lisii.ksi tilattiin hankintatoimiston tilauksella Tampereen
Pellava- ja Rauta-Teollisuus Oy:ltii 2 lokomoottoria, jotka valmistuivat jo kertomusvuotena.
Nii.itii. kaikkia hankintoja varten laadittiin tarjouspyynnot ja suoritettiin saatujen tarjousten arvostelu tilausten ta.ytiintoonpanoa varten. Hankintojen yhteydessa selvitettiin myos, mita konstruktiivisia muutoksia saatujen kiiyttokokemusten
perusteella oli tebtiivii. tilattuun kalustoon antiseen vastaavanlaiseen kalustoon verrattuna.
Uutta tyyppiii edustavan Hr1 2- sarjan diesellinjaveturin subteen oli edelleen selvitettiiva veturille
asetettavat rakennevaatirnukset eli miiiirattavii.
aletta.van suunnittelun liihtokohdat.
Taman
tyon suoritti koneteknillinen toim:isto yhteistoiminnassa siihkoteknillisen toimiston, veturinrakentajien Valmet Oy:n ja Lokomo Oy:n,
moottorinrakentajan Tampellan ja siihkovarustevalmistajan o.::tromberg Oy:n kanssa, jotapaitsi
tabiin tyobon osallistuivat viela mainittujen
toiminimien ulkomaiset lisenssinantajat, Schweize
rische Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg ja A.-G. Brown,
Boveri & Co.
Vuotta aikaisemmin tilattujen raskaiden dieseljii.rjestelyveturien, sarja Vrll, piirustuksia tarkastettiin sitii mukaa kuin niitii. valmistui Lentokonetebtaan ja Lokomo Oy:n yhteiselta suunnitteluelimeltii &Veturisuunnittelu Valmet-Lokomo&.
Liikenteessii ollutta moottoroitua kalustoa
koskevien tarpeellisten muutosten suunnittelua
jatkettiin, osittain yhteistoiminnassa Valmet
Oy:n Lentokonetehtaan kanssa. Tii.ssa suhteessa
tyotii aiheutti erittainkin kiskobussikaluston
paloturvallisuuden lisii.iiminen ja pyoriikertojen
akselien kotelorakenteiden vahvistaminen sekii

Dm3-moottorivaunujen muuttamisen jobdosta
Dm4-moottorivaunuiksi Pasilan konepajalle annetut ohjeet.
Kertomusvuotena suoritettiin myos lahinnii.
veturien voimansiirtolaitteiden korjaus- ja huoltoohjeiden suomennostyot. Tilausohjeiden antaminen erilaisissa varaosahankinnoissa jotka kaluston
lisaantymisen mukana ovat kasvaneet jatkuvasti,
aiheutti edelleen runsaasti tyotii.
Omana tyoalanaan mainittakoon viela entisen
laajuisena jatkunut koneteknillisen toimiston
insinoori~n opetustoiminta kuljettajille ja koneapulaisille jarjestetyilla moottoriveturi- ja moottorivaunukursseilla.

Vaunufa fa niiden rakenteen parantamista
koskevat suunnittelutyot.
Vuoden 1956 suunnittelu- ja. piirustustyo oli
suurimmaksi osaksi tavaravaunuja koskevaa.
Katetuista tavaravaunuista hedelmienkuljetusva.tmun, litt. Ggh, piirustukset saatiin jo vuoden
alkupuolella valmiiksi, joten nii.iden entisista
Dk-vaunuista
lii.mminvaunuiksi muutettavien
vaunujen muutostyohon voitiin ryhtyii Pasilan
konepajassa. Myos uuden, nykyailmisia vaatimuksia vastaavan lammintavaravaumm suunnittelu aloitettiin kertomusvuotena. Sen aluskehys
saatiinkin jotakuinkin valmiiksi, jatkuen suunnittelutyo muilta osiltaan vuoden vaihteen yli.
Avonaisten tavaravaunujen osalle tulevista toistii.
mainittakoon, etta ratojen sepeloimiseen tarvittavan sepelinlevitysvaunun, litt Mas, mallia
parannettiin, minkii. johdosta rom tuli mahdolliseksi levittii.a sepeli kauemmaksi kiskosta kuin
ensimmii.isillii. tii.mii.n tyypin vaunuilla voitiin
tehda. Vaunumallien parantamista tai taydentamista oli myi:is se suunnittelu- ja piirustustyo,
joka tehtiin avonaisen tavaravaunun, litt Hk,
malminkuljetusvaunun, litt Om, ja itsetyhjentyviin hiilenkuljetusvaunun, lit.t Mak, hyvii.ksi.
uursailiokuljetusjii.rjestelmiin kehittii.mista varten laadittiin piirustukset suw·sailioista Ss 24 ja
Ss 30. Tiimii tyo, jonka tarkoitul{sena oli edelleen
kehittii.a >>ovelta-ovelle>> kuljetusta oli pantu
alulle jo edellisena vuotena. Edelliselta vuodelta
oli periiisin myos Lohjan Kalkkitehdas Oy:n
pyynnostii aloitettu irtosementin kuljetusvaunun,
litt Silk, suunnittelu, joka tyo saatiin kertomusvuotena niin -pitktHle, etta naiden vaunujen
rakennustyo voitiin aloitta~ Pasilan konepajassa.
Vahaisen tyomii.arii.n sai osakseen viela varsinainen 30 m 3 vetoinen, oljytuotteiden kuljetukseen tarkoitettu 3-akselinen sailiovaunu, jonka
piirustuksista suurin osa valmistui jo kertomusvuotta edeltii.vana vuotena. Erikoistavaravaunuksi luettavaa 120 t suurkuormausvaunua, litt
Osb, varten, joita raut.atiehallitus oli tilannut
lisii.ii. 3 kpl, laadittiin joukko muutospiirustuksia.
Nama muutokset jobtuivat osaksi niista kokemuksista, joita aikaisemmin rakennetun samanlaisen vaunun kaytosta oli saatu, osaksi raakaainehankinnoissa esiintyvistii. vaikeuksista eraiden
muototeriisten j~t levyjen saannin suhteen. Henkilovaunujen osalta a.iheutti eniten piirust.ustyota uudempien 4-akselisten konduktoorivaunujen, !itt Fo, postiosaston laajentamista koskeva
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majoitusvaunun rakentamista valmisteltiin ja
laadittiin vaLmun ehdotuspiirustus.
Erikoistarkoituksiin aiotuista vaunuista mainittakoon uusi ajanmukainen rontgenkuvau vaunu,
josta laadittiin mm ehdotuspiirustus ja tutkittiin
tarjottujen koneistojen soveltuvuutta seka mittausvaunu, jonka hankkimista edelleen valmisteltiin.
Yleisia, vaunujen erikoisosia koskevia suunnittelu- ja piirustustoita tehtiin runsaasti. Esimerkiksi puskin-, veto- ja jarrulaitteista lHadittiin lukuisia pii.rustuksia.
Myos valmisteltiin
uuden vahvemman pyorakerran jonka sallittu
akselipaino on 20 t, aikaansaamista.
Asiantuntijalausuntojen laatiminen muodostaa
koneteknillisen toimiston tyoosuudesta huomattavan osan.
Varsinkin hankintoihin liittyviin
koneteknillisiin kysymyksiin uhrattiin verraten
paljon tyoaikaa. . Esimer~k_ina vaunuja<?_ston
taman ryhman toiSta mam1ttakoon, etta 4akselisten, 60 t kantavien avonaisten tavaravaunujen hankintaa kotimaasta ja ulkomail~a
valmisteltiin vuoden lopulla.
Kuormauksra
koskevia lausuntoja jouduttiin jatkuvasti laatimaan etenkin erikoiskuljetuksia varten .
aita
lansuntoja taydennettiin piirustuksilla. Myos
uuden kuormausohjesaannon kuvaliitetta varten
laadittiin lukuisia piirustuksia.
Tyojarjestyksen _mukais?sti huole~dit_tiin ~a-~
taanottotarkastuksrsta uusren vaunuJen Ja pyorakertojen osalta Pasilan. k~mepaja~sa: ia _monien
rakenneosien osalta yksttytsten t.o1mrntrmen tehtaissa. Valtionrautateiden l. 5 milj. litran varastooljysi:iilioiden rakentamista kaytiin valvomas_sa.
Tassa yhteydessa mainittakoon viela vaunuJen
toiminnan tarkkailu linjalla, mika monessa
tapauksessa on jo~tanut vaunuj~n tai niiden
erilaisten rakenneos1en parannukstm.
F eturien ja vaunuien iarrulaitteita fa niiden
para.ntamista koskevat suunnittelutyot.
Kertomusvuoden kuluessa laa,dittiin jarrulaitep.i..i.rustuks t uudentyyppista lam~invaunua, li~t.
Gg, varten. Naita lamminvaunuJa on r~utatre 
hallitus sisallyttanyt v. 1956 rakenn~sohJel~.a~n
100 kpl. Kun ti:ihan saakka 3-akselisten S';tiliovaunujen jarrulaitteen rakenne on ollut s lla.rnen,
etta ainoastaan aarimmaiset pyorakerrat ovat
olleet jarruttavia ja kun ti:ista seikasta johtuu
erinaisia epakohtia naiden vaunujen kiiytossii,,
niin laadittiin kyseisten 3-akselisten sailiovaunujen jarrulaitteista uudet piirustuk e~ iten, e~ta
kaikki kolme pyorakertaa ovat: J~rrutettnJa.
Eri vaunutyyppeja varten laadrttrrn muutospiiru tuksia r·akenteiden parant~misel•si. J~~rtl
laitteisiin kuuluvat apu dma- Ja tasmtussailwt
laskettiin ja piirre~tiin ~:mdelleen v . 195~ a lusta
voimaan tulleen pameastta-asetuksen vaattmusten
mukaisiksi. Rautatiehallituksen v. 1955 Lokomo
Oy :lta ja Valmet Oy:n Lento~onetehtaal~a
tilaamien 16 kpl raskaan die eljiirJestelyve.~ur~
Vrll jarrulaitteiden suu~itte l utyo~a va~vottnn Jl],
annettiin ohj ita tehtau'len. ~uurmrtteliJodle ~ekl],
tarkastettiin valmistuneet pmustukse_~· Kayto~~a
ja konepa:jakorjau~ten . yhtey~ess~ tutk1tt~
aikaisemrrun sunnntteltuJen vetw·ten Ja moottort-

vaunujen jarru- ja servolaitteiden toimintakelpoisuutta ja suoritettiin toim npiteita havaittujen puutteellisuuksien poistamiseksi.
Kertomusvuoden aikana suoritettiin jarrutuksen eri tekijoita koskevia tutkimuksia ja koeajoja, seka
Jaadittii.n asiant~tijalausuntoja
vauriotapausten johdos~a. Tehtarssa rakennettavan uuden vetovoimakaluston ja vaunujen
vastaanottotarkastuksia suoritettiin.
Huomattavan osan jaoston tyoajasta vaati hoyryveturei_tten jarrulaitteita koskevan uuden rakenne- Ja
toimintaselostuskirjan ja siihen kuuluvien kuvaliitteiden laatiminen seka rautatieopist.ossa ja
linjalla pidettyjen veturinkuljettajakurssien jarruja servolaitteid n opetus.

Lammitys- fa terveysteknillisten laitos_t_e n suun nittelu.
Vuoden 1956 kuluessa teht1m koneteknillisen toimiston Iampo- ja terveysteknillisessa
jaostossa Iampo-, vesi-, la~minvesi- jll: viemarijohtosuunnitelmat seuraav1a rakennuks1a varten:
Pasilan varikon korjauspaja, Riihimaen varikon
huoltorakennus ja konejakson toimistorakennus,
Lahden tavaratoimisto, Tikkurilan asematalo,
Jarvelan huoltokorjaamo, vaunurniesten ruokailuhuone Haapamaella, rataosaston tyo- ja huolto rakennus Kuopiossa, veturimiesten huoltorakennus Vaasassa Kemin tavaratoimistorakennus,
Kajaanin tav~rasuoja, V.R:n 2~ -perheen asuffi.talo Kontiomiiella seka polttoamevaraston tyo ja huoltorakennus Oulussa.
Lampo-, vesi- ja viemarijohtosuunnitelmat on
tehty seuraavia rakennuksia_ varten: . ."Y·R:n
7 -perheen asuinrakennus Kuopwssa, Saan~~r':~n
ja Pihtiputaan asemarakennukset, . yaa~ 1 on
pysakkirakennus, Riihimaen tavarasuoJa Ja Pteksamaen veturitalli.
Yksinomaan li:impojohtoja kiisittavi:it suunnitelmat tehtiin seuraavia rakennuksia varten:
Kirkkonummen asematalo, pumppuhuone, veturitalli ja lepohuoneet, Loimaan a ematalo, Joensuun uuden veturitallin laajennus v. 1956,
Aava aksan veturitalli, Nokelan veturitalli.n laaj ennus v. 1956, veturitalli, asemapaallikon asuinrakennus ja ratajakson toimisto~·akennus Kt~o
piossa, Hameenlinnan asematalo Ja V.R:n..asum:
rakennus Ratapihank . 45 Turu sa.
Vumeks1
mainittuun rakennukseen on lisaksi suunniteltu
lamminvesijohdot.
Kylmavesi- ja viemarijohtosuunnite~_mat ~eh
tiin .Ammansaaren asemarakennusta seka KarJaan
ja Loimaan asemi?n kaymaloitfi: varten. Kouvolan
siirtokuormaus- Ja tavarasuoJaa varten sutmniteltiin lamminvesijohdot.
Kertomusvuonna
on Helsingin ratapihalle
suunniteltu lamminvesijohdot vesiposteineen vaunujen siivousta varten,_ seka l a~dit~u. ~uun~itelmat
vatmunlammJtys-, ve&l· Ja vre~anJoJ:toJen .. ~B::
massa yhteydessa suoritettavta laaJennustOLta
varten.
Lamminvesija.rjestelmien
suunnitelmista on
viela erikoisesti mainittava, etta. matkustavan
yleison toivoma lampiman pesuveden jarje~tami
nen makuuvaunuihin on saatu toteutetuks1, kun
rakenteilla olevat yhdistetyt l ja 2 luokan makuuvaunut varustettii.n lamminvesijarjestelmalla.
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varten Helsingissa on lamp6- ja terveysteknillisen
jaoston toimesta kertomusvuoden aikana jatkuvasti laadittu suunnitelmia ja valvottu niiden
taytant66npanoa.
Konelliset tuuletuslaitteet on suunniteltu seuraavia rakennuksia varten: Kemin tavarasuoja
ja toimistorakennus, Hameenlinnan asematalo,
Pasilan oljyvarasto ja veturitallin pesuosasto,
Jarvelan huoltokorjaamo, Tampereen asematalon huoltotilat ja tavaratoimisto, rataosaston
ty6- ja huoltorakennus Kuopiossa, Kajaanin
tavarasuoja, Nokelan veturitalli, Riihimaen varikon huoltorakennus, Turun veturitallin moottorivaunuosasto, Lahden tavaratoimisto ja Jyvaskylan autovarikon peitekuivaamo.
Veturikattiloiden tulipesan muurauspiirustukset on tehty Sk- ja Hr-kattiloita varten ja lisaksi
lamp6- ja terveysteknillinen jaosto on avustanut
huoneenrakennusjaostoa liimpokeskusrakennuksien suunnitteluissa.
Suunnittelu- ja piirustustoiden obelia ovat
lamp6- ja terveysteknillisen jaoston insin66rit
suorittaneet seka yksityisten toiminimien etta
Pasilan konepajan valtionrautateille asentamien
lammitys- ja terveysteknillisten laitosten tarkastuksia ja vastaanottoja seka antaneet lamp6- ja
terveysteknillisen alan asioita koskevia lausuntoja

Konepajat:
Vuonna 1956 oli valtionrautateilla 6 paakonepajaa, nimittain Hyvinkaan, Pasilan, Turun,
Vaasan, Oulun ja Kuopion konepajat. Kertomusvuonna vaheni paakonepajojen lukumaara siis
yhdella, koska Helsingin konepaja alistettiin
Hyvinkaan konepajan hallintoon (21. 2. 1956).
Edellamainittujen lisaksi toimii viela Kuopion
konepajan alaisena osastona Pieksamaen vaunukorj auspaj a.
Piiakonepajoissa ja niiden alaisissa konepajoissa
on varsinaisen veturin- ja vaununkorjauksen
ohella suoritettu myos muita joko korjaukseen
liittyvi1 tai erillisia toita, joista seuraavassa on
lueteltu huomattavimpia.
I. H y v in k a a n k o n e p a j a j a H e 1s i n g i n v a l i m o.
Konepajan suorittamia toit.il: erilaisia pyorakertoja sorvattu 2 510 ja rengastettu 756 kpl,
uusittu eril. akseleita 121 ja kytkin- jakammontappeja 95 kpl, korja:ttu ilmap':mppuj.a 769,
sy6tt6pumppuJa 46, vo1depumppuJa 644 Ja veturin generaattoreita 469 kpl, veturin kattiloita
valmistettu 5 kpl, veturin kattiloita tayskorjattu
138 kpl, korjattu kaivinkoneen kattiloita 2,
muita kattiloita 6 ja kyllastamislaitoksia 1 kpl,
paineilmasailioita valmistettu 6 kpl ja korjattu
32 kpl, veturin savutorvia valmistettu ja korjattu
315 kpl, veturin- ja val.munjousia valmistettu
2 900 kpl, veturin- ja vaununjousia korjattu
13 581 kpl seka valmistettu veturin sylintereita 4,
vaunun vetokoukkuja 500, vaunun puskimenpaita 3 060, vaunun laakeripesan ohjaimia 6 000
ja ohjauskiskoja 42 kpl.
4

Helsingin valimon suorittamia valutoita: jarrutonkkia ja anturoita yhteensa 129 876, laakeripesia 4 343, veturin sylintereita 10, arinarautoja
12 741, tulipesan suojuslevyja 1 284, eril. ilmajarrun osia 13 642, vetotangon johtoholkkeja
4 842, laakerin valilaattoja 9 063 ja telin keskioita
131 kpl.
Konepaja ja valimo ovat kayttaneet terasta
1 435 ton. jarrutonkkia ja -anturoita 114.9 ton.
muuta valurautaa l. 1 ton., messinkia ja pronssia
39.9 ton ja valkometallia 23. 2 ton.
Helsingin valimo on valanut jarrutonkkia ja
-anturoita 2 003 ton ja muuta valurautaa 776 ton.,
seka Hyvinkaan metalliva1imo messinkia ja
pronssia 76.3 ton ja valkometallia 45 ton.
Hyvinkaan konepajalla suoritetut uudis- ja
uudistustyot_
Kiskohitsaamon koneiden asennustyot jatkuivat koko kertomusvuoden. Varsinaista kiskohitsauskonetta lukuunottamatta saatiin tarkeimmat
koneet asennettua kertomusvuoden aikana. Pikakorjaamoon valmistui laskukuoppa 1askuportteineen.
Takomon ja lampokeskuksen valille
asennettiin oljysuodatin.
Kattilapajan tuliputkiosasto siirtyi sille varattuun paikkaan.
Uusia koneita ja laitteita on hankittu mm:
5 kplliitevaunuja, 1kpl traktori (>>Nuffield>>), 1 kp1
nostovaunu, 10 kpl sahk6nostimia, 2 kpl hitsausmuuttajia ja 2 kpl hihnakuljettimia.
Turun konepajasta on Hyvinkaalle siirretty
2 kpl karkisorveja, 125 tonnin hydraulinen puristin
ja levyleikkuri seka Oulun konepajasta karki
sorvi ja tasohiomakone. Lisaksi on Porkka1asta
saatu l kp1 50 kW:n diese1generaattori.
2. P as i l a n k o n e p a j a.
Konepajassa on rakennettu mm seuraavat
uudet vaunut: 5 kpl 1 1 makuuvaunuja, litt Om,
4 kpl 1 ja 2 1. makuuvaunuja, litt CErn, 5 kp1 2 1
makuuvaunuja, 1itt Em, 832 kp1 avonaisia tavaravaunuja, litt Hk, 14 kpl suursailiovaunuja, litt Svs
110 kpl sepelinlevitysvaunuja, 1itt Mas, 37 kpl
hiilenkuljetusvaunuja, litt Mak, 43 kp1 eri1aisia
sailiovaunuja, litt Sri, Sfc, Gmz, Sfl, Sky, 30 kpl
vaununalustoja, litt Silk sekii 3 kp1 postivaunuja
(uudelleen rakennettu).
Lisaksi on suoritettu sisustuksen modernisointia 20 henkilovaunussa ja erilaisten vaunujen
muutostoitii, sekii valmistettu 3 kpl 1umiauroja,
3 kpl siltoja ja 2 kpl kaant61avoja.
Konepaja on kiiyttanyt teriistii 7 990 ton,
jarrutonkkia ja anturoita 472 ton, muuta valurautaa 569 ton, messinkia ja pronssia 66.2 ton ja
valkometallia 25.2 ton seka valanut messinkia ja
pronssia 69.6 ton ja valkometallia 72. 5 ton.
Uusia koneita ja laitteita on hankittu mm:
14 kpl hitsausmuuttajia, 2 kp1 kaasuleikkauskoneita, 8 kpl sahkonostureita, 1 puujyrsinkone, 1 saronetsintiilaite seka 1 traktorin peravaunu .
Uudis- ja uudistustoista mainittakoon, konepajan poliklinikan korjaustoiden valmistuminen
seka
putkityoosaston sii.rtaminen
uuteen
paikkaan.
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3. T u r u n k o n e p a j a.
Ko~epajan suorittamia ti:iita: erilaisia pyora-

kertoJ_a sorvattu 3 157 kpl, erilaisia pyoranrenkalta sorvattu 461 kpl, raidepuskimia valmistet.tu 31 pari~, . vaihteita valmistettu 61 kpl,
v~U:~een asettrm1a valmistettu 200 kpl, vaihteen
kielia. valmistettu 133 h.-pi, vaihteen risteyksia
va:lmtstettu 191 kpl, vaihteen vastakiskoja val
rmste.ttu 457 kpl, eril. pienempia vaihteen osia
valmtstettu 19 800 kpl, hoyrykattiloiden taystarkastuksia suoritettu 17 kpl ja valokaasuvaunuja taystarkastettu 9 kpl.
Lisaksi on valtionrautateiden eri osastoille
valmistettu erilaisia opastemerkkeja, kytkintauluja, numerokilpia seka kalustoesineita, kuten
kannuja, lyhtyja, vaatekaappeja ym.
Konepaja on kayttanyt terasta 336 ton, jarruti:inkkia ja -anturoita 93 ton, muuta valurautaa
0. s ton, messinkia ja pronssia 1.1 ton ja valkometallia 0. 8 ton seka valanut valurautaa 0. 4 ton
ja messinkia ja pronssia 3. 9 ton.
Uusia koneita ja laitteita on hankittu mm
1 dynamometri, 1 koneenosien puhd. alias,
1 tarkkuushiomakone (hoonauskone), 1 pesukone, 1 testauslaite, 1 moottoriruisku, 1 saronetsintalaite ja 1 pyorasorvi.
V a a sa n

4.

k o n e p a j a.

Konepajan suorittamia toita: rata-autoja korjattu 3 kpl, veturin jousia korjattu 1 904 kpl,
pyoranrenkaita asennettu 277 kpl, tuliputkia
vaihdettu 4 414 kpl, lieskaputkia vaihdettu
466 kpl, kattiloita vaihdettu 17 kpl, kattiloiden
tayskatsastuksia suoritettu 29 kpl ja hydraulisia
nostolaitteita valmistettu 37 kpl.
Konepaja on kayttanyt teriista 72.4 ton,
jarruti:inkkia ja -anturoita 53. 6 ton, messinkia ja
pronssia 7. 6 ton ja valkometallia 5. s ton seka
valanut messinkia ja pronssia 17.4 ton. Uusia
koneita ja laitteita hankittu rmn 1 kaasuleikkauskone 2 kpl nostureita, l hitsausmuutt.aja, 1 sorvi,
1 hOyrypesukone ja 1 jyrsinkone.

5.

0 u lu n

k o n e p a j a.

Konepajan suorittamia toita: eril. pyorakertoja
sorvattu 954 kpl, eril. pyoranrenkaita sorvattu
118 kpl, kattilan taystarkastuksia suoritettu 6 kpl
palovesitendereita kunnostettu 4 kpl ja lumiauroja tayskorjattu 3 kpl.

T

y6

t u n t ien

lu k u m

Konepaja on kayttanyt terasta 46. s ton,
jarruti:inlffiia ja -anturoita 23. s ton, muuta
valurautaa 0. 8 ton, messinkia ja pronssia 1. 4 ton
ja valkometallia 2. 5 ton seka valanut messinkia
ja pronssia 0. s ton.
Uudis- ja uudistustoista mainittakoon kertom~vuoden aikana aloitetut Himpokeskuksen
laaJ ennustyot, ruiskumaalaamon teko seka raiteistojen laaj entaminen.
Uusia koneita on hankittu mm 1 hoyrypesukone, 1 painekiilloituskone ja 2 kpl nostureita.

6. K u o p i o n
k o n e p a j a j a P i e k s am a e n v a u n u k o r j a u s p a j a.
Kuopion konepajan huomattavimpia ti:iita:
kattiloita vaihdettu 10 kpl, kattilan ttiystarkastul{sia 38 kpl, kattilan sisapuolisia tarkastuksia
32 kpl, erilaisia laakereita ja niiden osia valmistettu 721 kpl, erilaisia venttiileita ja niiden osia
valmistettu 478 kpl, erilaisia veturinosia (kytkintappeja, luistinosia, valipuskimia ym) valmistettu
650 kpl ja veturin jousia korjattu 402 kpl.
Pieksamaen vaunukorj auspaj an suorittamia
ti:iita: vaunun sivuluukkuja valmistettu 3 745 kpl,
vaunun sivuosia valmistettu 105 kpl, vaunun
laakeripesia koneistettu 450 kpl, puskimen tuppiloita ja muita vaunun osia koneistettu 364 kpl,
vaunun laakeripesia ja niiden osia korjattu
1 186 kpl ja erilaisia pyortikertoja kunnostettu
201 kpl.
Konepaja ja vaunukorjauspaja
ovat kayttaneet: teriista 425 ton, jarruti:inkkia ja -anturoita
110 ton, muuta valurautaa 33 ton, messinkia ja
pronssia 8. s ton ja valkometallia 25. 1 ton seka
valaneet messinkia ja pronssia 16.9 ton ja valkometallia 25. 1 ton.
Uusia koneita ja laitteita on hankittu Kuopion
konepajaan rmn 1 hi:iyrypesukone ja 1 metallinruiskulaite seka Oulun konepajasta siirretty
lisaksi 1 hiomakone.
Pieksamaen vaunukorjauspajaan on hankittu
rmn 1 hitsauskone, 1 kaasuleilru:auskone ja
2 kpl nostimia seka Hyvinkiian konepajalta
siirretty 1 pilmsorvi. Uudis- ja uudistustyi:ina
valmistuivat Pieksamaen vaunukorjauspajan pyi:i
rien korjausosaston rakennus seka vaunujen
maalauskatos.

a a r a:
v. 1956

Piilikonepa jat ............................. .
Varikkokorjauspajat ....................... .
Sahkiikonepaja ....... .. . . .... . . .. ......... .
Yhteensa

7 326 101
1 469 026
78 914
8 874 041

Tyi:itunteihin eivat sisally tapaturma-, sairas-, ja vuosilomatunnit.

v. 1955

7 391 497
1517 408
81 702
8 990 607

v. 1954

8 174 294
1564 924
91384
9 830 602
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8

t u k

8

e n a r v o:
v. 1955

v. 1956

4 797 720 321
470 021669
25 910 371
5 293 652 361

Paakonepajat ................ . ............ .
Varikkokorjauspajat ....................... .
Sah.kokonepaja ............................ .
Yhteensa

v. 1954

4 232114 335
446 211327
25 740 382
4 704 066 044

3 745 415 021
356 864 732
25 133 044
4127 412 797

Se1o8tusvuonna tyo8kenne1tiin paakonepajois8a 6-paivisin tyoviikoin.
T y o n t e k i j a i n 1u k u m a a r a v u o d e n

1 9 5 6 1 o p u 8 s a.

Paakonepajat .................... . ........ .
Varikkokorjauspajat ............. . .. . ...... .
Sah.kokonepaja ........... . ................ .
Yhteensa

v. 1956

v. 1955

v. 1954

4 370
826
215
5 411

3 864
822
199
4 885

3 894
836
167
4 897

K o u 1u t u s t o i m i n t a.
Konepajakouluista valmistui v. 1956 aikana
48 veturinlammittajaa j a 48 ammattityontekijaa.

Uusia oppisopimuksia tehtiin 79 veturinli.i.mmittajaoppilaan ja 42 ammattioppilaan kans8a.

Liikkuvan kaluston korjaus v . 1956.

I

Korjattu liikkuvaa kalustoa

Paakonepajat

Vetureita ja. moottor iva.unuja.
Hen kilova.unuja.
TiiYl!.
VallPika.Va.urio- Tays.
Pikakorj.
k.o rj.
korj.
korj.
korj.
korj.

I

IIyvinkaa ....... . .... . ..
Helsinki ... ... ... .......
Pasila ............. . . . ..
Turku
Vaasa ......... . ........
Oulu ... . ... . ............
Kuopio .... . ........ . ...
Pieksamiiki
Yhteensa
0

••••••

•

••••••••••

••••••••

0

•••••

115

-

27
7
77
8
80

-

314

I

127

-

39
15
61
8
74

-

I

302

-

15

-

-

-

-

-

27
67
18
42
26

6
11
25
3
7

985
6

407
82
31
97

-

-

482

67

1063
711
559
2 877
438
1023
937
402
- 1403
9413
324 9 895

5
21
28
42
2

324

I

34
-

88
1113

113
730

I

Vauriokorj.

-

I

Tava.ra.vaunuja.
TaysValikorj.
korj.

I

-

-

-

IVa.urioI Pika.korj.
korj.

-

-

222
368
98
272

1151
1 734
353
1965

-

-

-

6
4
6

853
1 263
799
598

16

2 589
6102

778
1738

2 274
7 477

186

-

117
1 031
149
387
480
118
538
224
644
3 688
5426

7 664
5 366
5 11'>1
4 684
2 223
2145
5154
1220
6167
39 774
47 251

2
117
12
56
12
14
164
17
11
405
591

-

-

-

-

-

53
8
125
-

-

Konejaksot
1. konejakso
2.
»

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

»
&

»
&

•••••••••

0

••

•••••••••••

0

............
............
.......... . .
.... . ..... . .

»

... ..... ....

>)

•••••

»

•

0

0

0.

0

•••

0

•••••••••

Yhteensa
Kaikki yhteensa

-

-

-

-

-

314

-

-

-

-

-

4
19
8
129
196 1 113

Sahkolaitteet.
Valtionrautateiden omat sahkolaitok8et ovat
kehittaneet 8ahkoenergiaa Helsingissa 1 34 7 900
kWh ja Hankasalmella 50 800 kWh .
Sahkoteknillises8a toirnistossa jatkettiin voimaja muuntoasernien tarkkailua seka valvottiin
eri liikennepaikkojen 88.hkonkulutusta.

8 914
253
428
1184
248
791
1289
397
375
13 879
14 609

25
14
2
1
3
2
8
1
-

56
72

-

-

6102

Kertomusvuoden aikana varustettiin KaitJarven, Kollinjoen, Korpikylan, Kumisevan,
Pajulan, Salmenk;ylan, Sapun, Somerharjun,
Saynaj arven ja Ammansaaren liikennepaikat
sahkovalaistuksella, joten 8ii.hkoi8tettyjen liikennepaikkojen lukumii.ara vuoden lopu8sa oli 690.
Lisaksi varustettiin eri ratajak8ojen alueilla
yhteen8ii. 7 vahtitupaa 8ii.hkovalaistuksella.
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etta korjattiin Helsingissa, Herralassa, Hyvinkaalla, Lappeenrannassa, Saarijarvella, Savonlinnassa ja Seinajoella. Uusia 32 metrin valonheitinmastoja pystytettiin Hovinsaaren ratapihalle 3 kpl seka Kemiin, Kouvolaan, Ouluun,
Poriin ja Tampereelle yksi kuhunkin. Vuoden
lopussa oli siten 24 liikennepaikalla yhteensa
78 kpl 32 metrin valonheitinpylvii.sta toiminnassa. Hyvinkaan varikkoratapihalle py tytettiin lisii.ksi yksi 16 metrin valonheitinpylvii.s.
Helsingissa tehtiin asemaravintolan ja keittioiden uusimisen aiheuttamat uurehkot sahkotyot seka uusittiin aseman tornin sahkoasetelmat.
ahkoasetelmien uusimista ja lisiiamista suoritettiin myos hallintorakennuksen huonekorjausten
yhteydessa.
Lisaksi tehtiin laiturivaunujen
uusien lataushuoneiden sahki:iasetelmat seka
korjattiin ja laaj nnettiin tavaratoimistojen ja
-makasiinien valaistusasetelmia.
Haapamaella uusittiin veturitallin sii.hki:ilaitteet ja Joensuun veturitalliin valmistuivat kuuden veturisijan sahki:ilaitteet.
Herralassa valmistuivat uuden asemarakennuksen, Hii.meenlinnassa uuden tavaratoimiston,
JyvaskyUissa autovarikon huoltorakennuksen,
Kuopiossa huoltorakennus-sahkotalon, Niiralassa
kahden neljan perheen asuinrakennuksen seka
yhdistetyn huoltorakennuksen ja vesitornin,
Oulussa uuden polttoainevarastoalueen seka tyoja varastorakennuksen, Porissa uuden autotallin,
Savonlinnassa asemarakennuksen ja tavarasuojan,
Tampereella rataosaston huoltorakennuksen lwrotetun osan ja tavaratoimiston, Turussa uuden
polttoainekentan seka Kupittaalla uusitun ja
laajennetun asemarakennuksen sii.hkolaitteet.
Samoin valmistuivat Saarijiirven, Vainikkalan
ja Valtimon pumppulaitosten sahkoasetelmat.
Kaiinti:ilavat sahkoistettiin Haminan Hillon
satamassa ja Imatralla.
Sahkoistetyilla
liikennepaikoilla suoritettiin
lisaksi seuraavia vahvavirtalait.teiden uudis- ja
uusimistoita:
Hyvinkaan kiskonhitsauslaitoksen sulll'janniteja pienjiinnitekytkin- ja jakolaitteiden asennustyot, Kotkan oljysailioiden ja -laiturien sahki:i tyot, Kuopion konepajan muuntoaseman lisatyt
jako- ja kytkinlaitteet, Lappeenrannan varastoalueen autolammityslaitteet, Pasilan konepajan
jannitteenmuutostyot., Helsingin-Pasilan valisen
suurjiinnitteisen varakaapelin kytkentiityi:it seka
Vaasan konepajan muuntamon ylajannitteen
muutos 5 kilovolt ista 20 kilovoltiksi.
Pesii:ikylan sahkoistamista varten rakennettiin
20 kV:n syi:itti:ilinja Ammiinsaaresta Pesii:ikyliHin.
Siihki:iteknillisessa toimistossa laadittiin kertomusvuoden aikana suunnitelmat ja piirustukset
Hyvinkiian varaston uusien osien sahkoasetelmia,
Kemin uuden tavaratoimistorak nnul;:sen valaistusasetelmia, ICotkan uutta mutmtoasemaa, Oulun polttoainevaraston huoltorakennuksen ja
uuden veturitallin kuuden veturisijan seka tavaramakasiinin jatko-osan sahkolaitteita ja Pasilan
uutta muuntoasemaa varten.
Porkkalan alueen liikennepaikkojen siihki:ilaitteiden kunnostamista jatkettiin.

Liikkuvan kaluston sahki:ilaitteiden kayttoa
valvottiin ja myi:iskin hoidettiin suurehkoja
uudistilauksia. Uusien VR:n majoitusvaunujen
sii.hkoasennus suunniteltiin. Vuoden vaihteessa
oli sii.hkovalaistuja hi:iyryvetnreita 454 eli 57 %
koko hoyryvetm·ikannasta. Tii.ysin siihki:ivalaistuslaittein varustettuja yksikkovalaistusvaunuja
oli 613 ja ns. 1iitevaunuja 62. 4-akselista henkil6ja virkavaunuista oli siihki:iva1aistuja 573 eli 7 %Moottorikaluston,
kuten
moottoriveturien,
moot.Lorivaunujfln j~o~. liitevaunujen Rekii kiitojunarunkojen sfihki:ilaitteista sahkoteknillinen toimisto on antanut pyydetyt lausunnot ja esittanyt tehtfi.vaksi erii.ita kiiytti:ivarmuutta lisii.avia
ja huoltoa helpottavia muutoksia. Sahkot knillisen toimiston edustaja on ollut moottorivaunun
kuljettaj iksi koulutettaville jarjestetytllii tilapaiskursseilla antamassa opetusta sahkolait~eiden
osalta.
Viesuilinjati:iina rakennet.tiin 1956 aiko.na uusia
lmparijohtoja 607.4 ja teriisjohtoja 507. 2 johdinkilometria. Lennatinjohtoja kaksoistettiin puhelinjohdoiksi 272.4 jkm. Vanhoja kuparijohtoja
purettiin 4.!! jkm ja vanhoja terasjohtoja 50. 4 jkm
Puhelinavojohtojen yhteismaarii. lisaantyi siten
1 331. s johdinkilometrilla.
Viestipylvaslinjojen vuosikorjaustyot suoritettiin taystaajennuksena 158 ratakilometrilla, osittaistaajennuksena 225 ratakilometrillii., raskaana
vuosilwrjauksena 810 ratakilometrillii. ja kevyena
vuosikorjauksena 673 ratakilometrillii.. Pylvaita
pystytettiin 7 220 kpl. Kaikki kaytetyt pylvaat
olivat kreosoottikyllastettyja.
Rautateiden
korjaustyokunnat kunnostivat
rautateiden viestilinjoja 17 949 johdinkilometria
ja posti- ja lennii.tinlaitoksen jobtoja 18 625
johdinkilometriii. eli yhteensii 36 574 johdinkilometria.
Uusia pubelinmaakaapeleita joiden yhteinen
pituus oli 36 258 m ja johdinpituus 619 760 m.
asennettiin eri liikennepaikoille yhteensii 56
paikalla. Puhelinilmakaapeleita asennettiin 14
kohdassa. Naiden yhteinen pituus oli 2 108 m ja
johdinpituus 38 396 m.
Vuoden 1956 aikana asennettiin kaytti:ii:in
yksi 3-kanavainen kantoaaltojarjestelma, joten
VR:llii. on nyt kiiytossii yhdeksii.n 3-kanavaista
ja 17 1-kanavaista kantoaaltojarjestelmaa.
Uusia selektoripuholimia asennettiin Kauklahden Tiihteliin valisello rataosalle 4 kpl,
seka ratavartijoille Tampereen- Oriveden valille
9 kpl.
SEI1ektoripuhelinliitynt6jen lukumaara
oli vuoden lopussa 611 ja selektOI'ipuhelinjohtojen
yhteispituus 3 852 km .
Keskusaikakellojarjestelmia asennettiin kuudelle liikennepaikalle ja ristikytkintelineitii. puhelinkeskuksien yhteyteen yksi kpl seka murtosuojalaitteita ybdelle liikennepaikalle.
Rautateiden toimesta hanl{ittiin ja lunastettiin
yleisiin keskuksiin liittyvia pubelinyhteyksia
44 kpl.
Puherel<isterilaitteita
junanlahetyspubelujen
tallettamiseksi asennettiin Tampereen- Haapamaen viiliselle rataosalle yhteensa 12 kpl.
Uusia kovaiianisjarj stelmia otettiin kiiytti:i6n
kahdella ratapihalla ja kahdella a emalla. Vuoden
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naista seitseman suurehkoa, kauko-ohjattavaa
jarjestelmaiL Yhteensii. oli kaytossii 63 vahvistinta ja 488 kovaiianistii..
Yhdeksan yhteisantennijarjestelmaa huollettiin ja tarkastettiin.
Veturiradiojarjestelma, johon kuuluu kaksi
liikkuvaa asemaa ja yksi kiintea asema otettiin
kayttoon Kouvolan ratapihan laskumaessii..
SmU'ehkoja tw·valaitteiden uudisrakennustoita
suoritettiin yhdekshllii. ja pienehkoja kymmenellii
eri liikennepaikalla.
Neljalle tasoristeykselle rakennettiin itsetoiminen valo- ja ii.ii.nivaroituslaitos ja yhdelle
yhdistetyUe rautatie- ja maantiesillalle ttll'valaitos . Turvalaitteiden muutos- ja tiiydennystoitii. suoritettiin l l liikennepaikalla.
Turvalaitetoiden yhteydessii. rakennettiin 83, 3
johdinkilometria kirkasjohtoa, laskettiin 47. 1 km

(959 johdinkilometriii) maakaapelia, asennettiin
150 .~ (600 johdinmetriii.) ilmakaapelia ja pystytettun 235 kpl. pylviiita.
Sohkokonepaiassa tehtiin vuoden aikana 79 110
tyotuntia. Tyontekijoiden keskimaarainen luku
oli 36 ja valmistusarvo 25 910 371 markkaa.
Suurin osa toiminnasta kasitti korjaus- ja
tarkistustyotii.
Risteilyanomusten perusteella. annettiin vuoden 1956 aikana risteilylupa 177 vahva.virtajohdolle sekii 224 heikkovirtajohdolle ja -asetelmalle. Sahkoasetelmille myonnettiin 75 lupaa,
koti- ja virkapuhelimia myonnettiin yhteensa
114.
Risteilytarkastuksia suoritettiin sahkoteknillisen toimiston toimesta 46 ja ratainsinoorien
toimesta 95.
Vahva- ja heikkovirtalaitteiden
asennustarkastuksia suoritettiin yhteensii. 110.
Rautateiden siihkoistysta varten on sahko teknilli es a toimistossa kertomusvuoden aikana
tehty alustavia tutkimuksia ja laskelmia.

V. VARASTOT JA HANKINNAT SEKA
STANDARDISOIMINEN.
Hyvinkaan varastoon on vuoden ailtana valmistunut Relsingista ja Riihimaeltii. siirrettavia
sahko- ja turvalaitetarvikkeita varten lisarakennus .
Diesel-kaluston
lisii.antymisen vuoksi on
aloitettu kolmen suuren va,rastooljysi:i.ilion rakentaminen . Vuoden aikana on valmistunut kolme
l 500 m 3 :n sailioita, joiden rakennnstyot aloitettiin v. 1955 aikana, nimittain Ouluun, Kotlman ja
Tampereelle seka eri puolille maata seitseman
pienempaa 210 m 3 :n jakelusailiota. Lisaksi on
aloitettu kolmen l 500 m 3 :n suuruisen sailion
rakentaminen.

T' arastot. V altionrautateiden varastoissa olevien
tavaroiden
keskimiiiirainen varastoarvo oli
vuonna 1956 -6 453 104 300 markkaa, jakautuen
eri varastojen kesken sew·aavasti: Helsinki
1 592 999 100, Hyvinkiiii 458 760 500, Turku
l 144 773 800,
Oulu 404 301 800,
Kuopio
1 316 171 200 ja Polttoaine - ja puutavaravarasto
1 636 097 900 markkaa.
Tarveaineita otettiin
varastoista kaytettiivaksi 11 234 623 200 markan
arvosta ja myytiin muille valtionlaitoksille sekii
yksityisille 606 556 200 markan arvosta.

Hankinnat.
Kaikkiaan ostettiin tavaraa
varastoihin vuonna 1956 11 521 834 306 markan
arvosta.
Varastoja laskutettiin vuonna 1956 ulkomailta
tuoduista tavaroista seuraavin maarin:

Tonnin.

Arvo

Kivihiilia ja koksia . . 344 858 2 004 589 426 mk
Pyoriirenkaita . . . . . . 1 433
109 719 643 mk
Ratakiskoja . . . . . . . . 8 291
377 584 103 mk
Rautaa ja terasta . . . . 1 116
66 137 492 mk
T,eraslevyja . . . . . . . . . 1 961
93 331 665 mk
Oljya . . . . . . . . . . . . . . 3 677
57 538 429 mk
Sekalaisia tarvil;:keita
461 113 662 mk
"""""Y""J;-1t:-e_e_n-sa::.. --;;;3--:1;-;7:;-;0~0714-;-;4c;:;2c;:;0:-I-n'k
Valtionrautateiden varastot ovat vuonna 1956
vastaanottaneet 1 484 551.5 m 3 halkoja, joiden
yhteinen hinta oli 2 034 656 209 mk, eli keskimaarin 1 370. 5o m 3 :lta. Nama polttopuut on
hankkinut Valtionrautateiden Polttoainetoimi to
(Vapo).
Jaljempana mainitun VR Konnunsuon polttoturvevalmistamon tuotannon lisaksi on yksityisilti:i ostettu 54 12 . 5 tonnia polttoturvetta,
joiden hinta o1i 197 054 718 mk.
Vapolta on ostettu 866 514 kpl ratapolkkyja,
hinta 638 548 387 mk, 12 684 kpl vaihderatapolkkyja, hinta 13 109 860 mk, 7 000. 7 jm hirsia,
hinta 1 760 314 mk, 3 877 kpl joht.opylvaita,
hinta 7 254 500 mk, 30 552 kpl avovaununpylvaita, hinta 5 764 585 mk, 16 802 kpl aidanpylvaita, hinta 1 400 330 mk, 102 999 stcl. sahatavaraa, hinta 4 116 642 mk seka VR Hankasalmen sahalle 903 056,48 j3 tukkeja, hinta
132 678 187 mk, 3 641 kpl ratapolkkyaiheita,
hinta 2 312 073 mk.
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Vuonna I956 on valtionrautateilla kulutettu
polttoaineita:
kokonais·
kulutus

Veturlen
kulutusosuus

Halkoja ........ I 363 132. s m 3 I ll6 957.6 m3
Polttoturvetta . . . 672 747
dt
668 913
dt
Kivihiilia ....... 4 247 606.6 dt 4 108 659
dt
Edella mainitun halkomi:iaran lisaksi on rautatielaisille myyty I 54 I 59m 3 ja muille 661.7 m3.
Polttooljya (polttofkaasuoljya) on kaytetty
9 294 250 kg, josta mi:iarasta vetureissa ja
moottorivaunuissa. 4 581 727 kg.
Lammitys- ja. valimokoksia hankittiin yhteensa
1 231 890 kg, josta lammitykseen kayt.ettiin
743 355 kg.
Polttoaineiden varastoimis- ja ki:isittelykustannukset (kuormaus-, pinoamis-, sahaus- ja
vetureilleanto- ym kustannukset) olivat:
Halkotoista kustannuksia . . . .
Polttoturvetoista kustannuksia
Kivihiilit6ista lmstannuksia . .
Yhteensa

268
33
153
455

446
I36
664
247

390
472
244
I06

mk
mk
mk
mk

Polttoainekentilla oli:
vuoden I956 alussa 991 tyontekijaa ja 86 tyonj.
vuoden I956 lopussa 893 tyontekijaa ja 85 tyonj.
Polttoainevarastoalueiden kunnostamistoita ja
jarjestelytoihin liittyvia raiteenmuutostoita on
suoritettu uusilla polttoainealueilla Oulussa, Reinajoella ja Niiralassa seka sahkoistamistoita
Alavuden, Koivun, Misin, Niiralan ja Siilinj arven polttoainevarastoilla.
Kintauden asemalla on suoritettu halonantolavan korjaus.
Oulun polttoainevarastolla on rakennettu uusi
sahauslaituri sahajauhovajoine n ja myyntihalkolaitureineen seka uusi tyo- ja konehuonerakennus.
Pienehl{oja varasto-, toimisto- ja tyohuonerakennuksia on rakennettu Pieksamaelle ja
Imatralle.
Tyoskentelyn rationalisoimiseksi on hankittu ja
otettu kavttoon uusia kuormauskoneita:
Kouvolaan, Pasilaan, Tampereelle ja Turkuun
>>Teri:ismies 3-4•> kuormaus- ja purkamiskone,
Riihimaelle •>Allis-Chalmers>> telaketjuinen kuormaustraktori, Alavudelle, Imatralle, Koivuun,
Malmille, Niiralaan, Ouluun, Parikkalaan ja
Raumalle hihnakuljetin seka Jamsankosken ja
Viinijarven halonantolavalle vetovintturi. Lisaksi
on hankittu erilaisia halonsahauskoneita Alavudelle, Haapamaelle, Hankasalmelle, Jyvaskylaan,
Kokkolaan, Ouluun Poriin ja Rovaniemelle .
Varoja on ollut kaytettavissa vuonna 1956
menoarviossa polttoainealueita, raiteistotoita ja
antolaitureita varten 5 mrnk, pienehkoja varastoja huoltorakennuksia varten 2 mmk ja uudistusrabaston varoja 51 mmk seka polttooljynmaahantuontia varten rakennettavien sailioiden rakentamiseen 18 500 000 mk.

H ankasalmen saha.
Sahalaitosta on edelleen kunnostettu.
Sen
konekanta on pysynyt entisen suuruisena. Saba

on tyoskennellyt yhdessa vuorossa. Vuosilomien
vuoksi on sabaus ollut pysahdyksissa 23. 7.21. 8. I956 valisen ajan.
Raaka-ainetta on bankittu ja vuoden aikana
vastaanotettu:
Sahatukkeja . . . . . . . . . . . . . . .
Ratapolkkyaiheita 3 7ll kpl . .
Tukkisai:isto edelliselta vuodelta

911 505. 62 j3
I4 525.65 j3
67 456. 6 4 j 3

-~Yh~t~e~e=ns~a----~9"9"3~4~8i7~.D~l~ja

Sahattu
tukkimaara oli vuoden aikana
835 117 j3. Sahan tuotanto kasitti
Pitkaa sahatavaraa .............. . 2 445.6 std
Pientavaraa .. . ................. .
114. o std
Ratapolkkyja 3 401 kpl .......... .
67.3 std
A vovaunun pylvaita .. . .......... .
27.1 std
Pylvasorsia . . .................. .
9. 2 std
Kuormalavoja 2I 562 kpl ......... .
302.9 std
Hoylatavaraa ......... . ........ .
648.o std
Polttohaketta ............ . ..... .
Rimoja . . ....... . ....... . ...... .

15 320m 3
300m 3

Tyontekijain lukumi:iara sahalla oli keskimaarin 117 eli 7 enemman kuin edellisena
vuotena.
Tuotantokomitea, johon kuului 3 tyonantajan,
2 toimihenkiloiden ja 5 tyontekijain edustajaa,
kokoontui vuoden kuluessa 5 kertaa.

Konn1tnsuon polttoturvevalmistamo:
Vuosi 1956 oli polttoturvevalmistamon 17.
toimintavuosi. Toiminta on jatkunut edellisen
vuoden tavoin. Tuotanto oli seuraava:
Polttoturve
ton

Varasto 1.1. 1956
V almistettu
Yhteensa ........ . ....
Liihet.etty v. 1956 .....
Varasto 31. 12. I956 ...
•••

0

0

•••••

I8
11
30
13
16

I78
889
067
474
593

Brikettl Turveton
pebku
pa.alia

100
6 623
6 723
6 633
90

2 292
2 292
2 292

Polttoturpeen omakustannushinta oli vuonna
1956 2 964 mkftn. Tyontekijain lukumiiara oli
suurimmillaan kesakuussa 218 ja pienimmillaan
maaliskuussa 25 henkea.
Tuotantokomitea, johon kunlui 2 tyonantajan,
1 toimihenkiloiden ja 3 tyontekijiiin edustajaa,
kokoontui vuoden kuluessa 5 kertaa.

K ylliistyslaitokset.
Puutavaran kyllastysta on suoritettu vuonna
1956 Somerharjun ja Mikkelin kyllastyslaitoksilla.
Mikkelin liikkuva kyllastyslaitos siirrettiin elokuussa Haapamaelle, jossa toiminta piiasi alkamaan pystytyksen jalkeen syyskuussa. Mikkelissa aloitettiin pysyvan laitoksen rakennustyot.
Laitokset
tyoskentelivat yleensa kahdessa
vuorossa seka suuren kylli:istystarpeen vuoksi
Mikkelin laitos osittain kolmessa tyovuorossa.
Haapamaelle siirtymisen jalkeen kyllastyslaitos
on kaynyt vain yhta vuoroa.
Somerharjun
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Kummassakin laitoksessa oli keskimiiarin 18
tyontekijaa.

Vuoden aikana liihetettiin kyllastettya puutavaraa seura.avat maarat:

Hata- ja vaihdepolkkyja ........... . . .. .... . .
J ohtopylvaita ... .... .. ..... .... ........... .
Aidanpylvaita ............................. .
Avovaununpylvaita ........................ .
Sahatavaraa .... ... ....................... .

114
8
22
31
1

Mlkkell

Kyllastysoljya kaytettiin 957 064 kg 156 345 kg
1 336 473 kg 2 449 882 kg. Kolbo Oy:n ja Oy

Impregno Ab:n kanssa tehdyn kyllastyssopimuksen mukaan kyllastettiin vuoden 1956 aikana
242 828 kpl rata- ja vaihdepolkkyja, 291 johtopylvasta ja 2 163 ms sahatavaraa.
Kyllastaminen
on keskimaarin maksanut
2 296: 90 kuutiometrilta.

Tavara- fa aineentutkimukset kii.sittivat vuonna

1956

Met11.lleja:
rautaa ja teraksia
kuparia ja punametalleja
valkometalleja .... . ... .
sekalaisia .. . .... .. ... .
Voiteluoljyja ja -rasvoja:
sylinterioljyja ........ .
kone- ja vaunuoljyja ... .
sekal. oljyja ja rasvoja
J uoksevia polttoaineita:
bensiinia ..... ..... ... .
kaasuoljyja .......... .
polttooljyja .... ..... .. .
Kiinteita polttoaineit.a:
koksia ............... .
kivihiilia ........ . . ... .
turpeita ............. .
Maalaustarpeita:
kuivia vareja ... .... . . .
oljy- ja lakkavareja .... .
(lakka) vernissoja ..... .
tarpattia ............. .

254 kpl
5 >)
275 >)
20 »

66
74
12

3
165

I

124
27
23
1

>)

----

Puhdistusaineita .... ....
Liima- ja liisteriaineita ...
Kankaita ja lankoja .. . ..
N ahkaa, paperia ........
Kumituotteita ..........
Juoma- ja kattilavesiii. ...
Sekalaisia aineita ........
Liikatavaraa ....... ... .

.
.
.
.
.
.
.
.

168 kpl

95 kpl

175 kpl

kpl
>)

»
>)

ms

>)

11

))

11 kpl

----

35 kpl
2 »
71 ))

6 ))
15 »
58 ))
45 >)
41 ))
Yhteensii. 1 428 kpl

152 kpl

>)

----

Suojelu- ja kyllastysaineita:
bituumeja ..... . .... .. .
kyllastysoljyja ....... . .
tervaa ... ... .. .... ... .

Standardien laatiminen:
Hyvaksytty uusia standardeja. ......
Muutettu entisia standardeja. .......
Korvattu entisia standardeja .......
Peruutettu vanhoja. standardeja. .....
Arvosteltaviksi lahetettyja stand.
ehdotuksia ... . ........... ......

))

88 >)
6 »

Yhteensii

Standardisoiminen

>)

----

Somerharju

554 kpl

>)

>)

Haapamiild

313 ms 22 954m 3 194 185 ms 331 452
522 ))
1 581 >)
10 103
503 » 1 875 ))
33 935 >)
58 313
))
))
043
4 020 » 11 850
46 913
633 ))
221 »
400 ))
2 254

.
.
.
.

14 kpl
5 kpl
9 kpl
2 kpl

.

5 kpl

Sta.ndardilehtien jakelu:
Uusia lehtia lahetetty jakelusuunnitelmanmukaan ................... .
Tilausten perusteella + pub. keskustelujen mukaan lahetetty yhteensa n.

5856 kpl

Kokouksia:
Standardisoimislautakunta . . . . . . .
Standardisoimislautakunnan tyojaosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konepajatoimikunta . . . . . . . . . . . .
Maalaustoimikunta . . . . . . . . . . . . .
Hatatoimikunta . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaunupuutava.ratoimikunta . . . . . .

4000 kpl

2 kokousta
3
2
1
3
2

VI. LIIKENNE.
Yleiset liikennemaaraykset.
Toimintavuoden
aikana muutettiin valtionrauiateiden Liikennesaannon 16 §:n 4 ja 20 §:n 4 lisamaaraysta seka
67 §:n 9 kohtaa. Junaturvallisuussaannon 27 :aan
lisattiin uusi 3 muistutus, 59 §:aan, 95 §:n 2
kohtaan ja 105 §:n 2 kohtaan uusi 2 muistutus,
lisaksi muutettiin saannon 63 §:n 2a kohtaa,

66 §:n 1 kohdan 1 muistutusta, 95 §:n 3 kohtaa,
120 §:aa, 131 §:n 5 kohdan 2 muistutusta, 6, 7, ja
12 kohtaa, 133 §:n 2 kohtaa seka 139 §:n 16
kohtaa.
Huomattava osa muutoksista on
aiheutunut kiskoauto- ja muun moottorivetoisen
kaluston yha laajemmasta kaytantoon ottamisesta.
Asema- ja junapalvelusaannon 17 §:n

-323 kohtaa, 29 §:n 3 kohtaa, 30 §:n 3 kohtaa,
40 §:n 1 kohtaa seka 47 §:n 5 kohtaa on myos
muutettu, samoinkuin tavaran tiedustelusaannon
22 §:aa.

Liikennepaikkofen subteen voidaan todeta,
etta toimintavuoden aikana on liikenteen vaihteluista johtuen 6 itsenaisen liikennepaikan luokkaa
alennettu ja 15 liikennepaikkaa korotettu joko
ylemman luokan asem~ksi tai pysakiksi.
. ..
Rakenteilla olevan Ai:inekosken-HaapaJarven
radan rataosa Muuras-Pihtipudas avattiin yleiselle liikenteelle 16. 8. 56 lukien seka Siilinjarven
-Juanko ken radan rataosa Siilinjarven-Sankimaki ja Kontiomaen-:-T~ivalkosken ra~an rataosa Pesiokyla-Kova..Ji:irvl 15. 11. 56 luk1en.
Aikataulu 122 oli kertomusvuonna voimassa
kesakuun 2 paivaan asti. Tarnmikuun 27 paiv~na,
veniilaisten poistuttua Porkkalan alueelta, Pasilan
ja Turun valille lisattiin yksi tavarajuna ja
matkustajaliikenteen jtmavuoroihin tehtiin vahaisia muutoksia.
Mainittm rataosan kulkuvuorot jarjestettiin
uudelleen toukokuun 1 paivasta, jolloin entisten
kahden matkustajavuoron lisaksi asetettiin kulkuun yksi kiitojunapari, lahtoaika Tu~usta kell.o
7. 43 ja Helsingista kello 17.20 seka yks1 moottonpikajunapari, Helsingista k.ello. 8. O? ja Turus.ta
kello 17. o o. J unien kulkuaJakst tuh n. 3 tuntta.
SamaHa lyhennettiin Helsingin ja Turun sataman
viHilla kulkevien pikajunien kulkuaikaa. Kiito- ja
ja pikajunien lisaksi jai k~lk~un .viela yksi
henkilojunapari lahtien Helsmgtsta Ja Turusta
aamuisin.
Samasta paiviista muutettiin myos Hyvinkaan
-Hangon valiset henkilojunat yhta lukuunottamatta kiskoautojuniksi, jotka sovitettiin
Helsingin ja Turun valisten yhteyksien mukaa~.
Kesakuun 3 paivana voimaan astunut kesaaikataulu oli kaukomatkustajajunien kohdalta
muuten samankaltainen kuin edellisena kesana,
paitsi, etta. Hels~gin~~r~un v!i-li~e .. lisattiin
viikonloppuJuna, J.oka lahtt Helsmgtst.a. lauantaisin kello 12.4 5 Ja Turusta sunnuntatsm kello
19. o o ja etta kesapikajunat aloittivat kulkuvuoronsa vasta 15. 6.
Helsingin rantaradan paik~llis~iike~etta jatkettiin osittain Masalaan, ostttam Ktrkkonummelle.
Muutamia paikallisjunavuor_oja lak~~u.te~_tiin
Helsingin-Kauklahden, Helsmgm-Rnh t_maen,
Tampereen-Toijalan ja Tampereen-S_umul~n
valilta. Peipohjan-Rauman radalta potstet~un
4 junaparia ja korvattiin linja-autovuoroilla.
Peralan-Kaskisten, Kovjoen-U usikaarlepyyn
ja Pietarsaaren-Pa~i:i~sten he~~oj~n~vuorot
niinikiUin lakkautett1m Ja korvattun linJa-autovuoroilla.
Viela muutettiin eraita TurunPaimion junavuoroja linja-autovuoroiksi.
..
Kiitotavarajtmat: juna H 77 /H 78 muutettun
Kouvolan-Pieksamaen valilla kiitotavarajunaksi
poistamalla matkustajavaunut ja pysahtymiset
linja-asemilta.
.
.
Aikatauluun ei tehty huomattavta muutok~1.a,
ennenkuin joulukmm 1 paivana, jolloin rataos1ll~
Tampere- Pori, Seinajoki-Ko~_ol_a, ~ieks~~akt
-Kuopio ja Nurmes-Rumo maaratttm raJOltet-

tavaksi junien suw·inta nopeutta. Taman johdosta oli aikataulut uusittava kokonaan Tampereen ja Pieksamaen pohjoispuolella seka Tampereen-Porin, Joensuun-Kontiomaen seka osittain muillakin rataosilla.
Kaukojunista lakkautettiin samalla pikajunat
P 61/P 62 Haapamaen-Oulun ja kiitojunat
MK 79/MK 70 Pieksii.maen-Kuopion vi:ililta
samoinkuin eraiti:i paikallisjunia He1singinKauklahden, Helsingin-Tikkurilan, ToijalanValkeakosken, Oulun-Utajarven, KontiomaenKajaanin ja Kontiomaen- urmeksen vi:ililti:i.
Turun-Paimion, Porin-Peipohjan ja PorinHonkakosken vi:ililli:i lakkautettiin samoin yksi
vuoro kussakin muuttamalla ne linja-autovuoroiksi.
Veturijunia korvattiin kiskoautojunilla
Seinaj oen-Yli vieskan,
Seinaj oen_- Kristiina~
kaupungin, Kemin-Kemijarven, Itsalmen-Yhvieskan, Joensuun-Kontiomaen ja Jyvaskyli:in
-Aanekosken valilla ja viimemainitulla rataosalla liikennetta jatkettiin aarijarvelle saakka.
Kiitotavarajuna Tk 57 /Tk 58 jatkettiin Kokkolaan asti.

Tavaraliikenteessa vaunukysynti:i oli kertomusvuoden aikana kesakuukausiin saakka tarjontaa
suurempi, mutta pieneni syksypuolella niin, etta
toisella vuosipuoliskolla void~an ~atsoa k~ko
kysynnan tulleen tyydytetykst. En kuul{ausma
oli tilatuista vaunuista kyetty antamaan kuormattaviksi
tammikuussa 82 %, helmikuussa 74 %· maaliskuussa 75 %, huhtikuussa 74 %, toukokuussa
72 %, kesakuussa 82 %, heinakuussa 94 %,
elokuussa 95 %, syyskuussa 96 %, lokakuu~sa
98 %, marraskuussa 98 %, jo~ukuussa 98 ~·
Vahaisen vaunuvajauksen on a1heuttanut venalaisten vaunujen puute, jota ajoittain on esiintynyt runsaastikin.
Koko vuoden kuormausluku oli 1 736 822
vaunua (v. 1955 2 148 215) tehden keskimaar_in
paivassa 5 048 vaunua (v ... ~9_55 ...5 1_15). Yleislakkoaika on vahennetty patvtttatsta kuormauslukua laskettaessa. Kuormauslukuun sisaltyvii.t
myos Neuvostoliiton vaunu~.
.
Eri tavaralajien kesken JakautUl kuormaus
seuraavasti:
Kappaletavara
Vientitavara
Tuontitavara .... . .
Elintarvikkeet
•

••

0

0.

•••

0

•••

Teollisuustuo~teet

••

0

0

..

Lannoitteet ja rehut
Maa- ja kivilajit ....
Puutavara
VR oma tavara .....
Muut . . . .... .. ....
•

0

0.

0

0

•••

23.2%
21.2%
10.2%
2.6%
8.7%
2.6%
7.5%
14.6%
5.8%
3.6%

(v. 1955 22.4 %)
(v. >)
20. 1 %)
(v . ))
11.6 %)
(v. ))
3.1 %)
(v. >)
11.3 %)
(v. ))
(v.
(v.

))

>)

5.1 %)
2.5 %)

Suomalaisia vaunuja kuormattiin kertomusvuonna kaikkiaan 1 677 880 jakautuen kuormaukset eri vuosineljanneksina seuraavasti:
tammi-maaliskuussa
huhti-kesi:ikuussa
heina-syyskuussa
loka- joulukuussa

287
462
491
436

575 vaunua
460
832
012
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maara oli kertomusvuonna. n. 26 000 va.unua.,
muodostui va.unuston kiertoaja.ksi 5. 3 vrk. Eri
vuosineljanneksina oli kiertoaika samaa. laskuta.paa. kayttaen seuraa.va:
ta.mmi- maa.liskuussa
huhti- kesakuussa
heina- syyskuussa
loka- joulukuussa.

6. 3 vrk
5.1
4. 8
5.3

Ensimmaisen vuosineljanneksen pitka kiertoaik.a. kuvasta.a vaik.ea.n ta.lven a.iheuttamia kuljetusva.ik.euksia.
Kertomusvuoden aikana on a.loitettu tavara.liikenteen osalta kaukokuljetuksen seka ja.kelu- ja
kerailytoiminnan kehittaminen.
Uudista.ma.lla
vaunuliikenteesta annettava.t ilmoitukset on
saatu aik.aan jatkuva.t tiedot vaunuvirroista,
joiden perusteella. on la.skettu paajarjestelyra.tapihojen, joina tulevat olemaan Kouvola, Riihimaki, Tampere, Seinajoki, Pieksamaki ja Oulu,
lajittelura.iteiden tarve.
Nailla tapahtuvan
laajennulcsen jalkeen kyetaan saamaan aikaan
vaunukuormaliikenteen osa.lta jarjestelmallinen
kaukoliik.enne, nopeuttamaan vaunuston kiertoa
ja vahentamaan vaihtotyota muilta risteyspaikoilta.
Samalla on tutkittu myos va.unukuormien
jakelu- ja kerailytoiminnan uudelleen jarjestelya
ja suoritettu jo lukuisia uudelleen Jtirjestelyja.
Kehitysta vaik.euttama sa on ollut hoyryveturin
takaperin ajamisen vaik.eus. Jarjestelyjunien
matkatunnit ovat kertomusvuoden aikana vahentyneet 13.1 % vaikkakin jarjestelytoimenpiteet
on vasta saatu alkuun.
Taman toiminnan tehostamiseksi on k ertomus vuoden aikana hankittu 12 ra.idetraktoria (>>KiskoKalle>>), jotka suorittavat vaihtotyota keskisuurilla linja-asemilla. Valineet ovat osoittautuneet erittain kayttokelpoisiksi. Niiden kuljettamisesta on huolehtinut asemamies ja vain
tarpeen vaatiessa on kaytetty lisana toista
miesta irroittajana ja. kytkijana.
Kertomusvuoden aikana. on naita valineita tilattu lisaa
10 kpl.
Vaihtopalvelutunteja
on
kertomusvuoden
aikana kertynyt 3 685, joka on 4. 2 % vahemman
kuin edellisena vuotena.
Vaihtopalvelua on
edelleen hi:i.irinnyt sopivien vaihtovetureiden
puute ja. ratapihoj en heikko teho. Suunnitelmia
ja. esityksii:i. kummankin epi:i.kohdan korjaamiseksi
on tehty.
Kappaletavaraliikenne on kertomusvuoden aika.na sujunut hi:i.irioitta eikii. varemmin esiintyneita ruuhkautumisia ole esiintynyt.
Siirtokuorma.ustyo on vi:i.hentynyt, miki:i. on johtunut
aluevaunujen lisiii:i.ntyneesti:i. ki:i.ytosti:i.. Ti:i.han on
piiiisty kerailytoiminnan uudelleen jarjestelylla
ja va.sta.anottova.iheessa ta.pa.htuvalla. la.jittelulla..
Kiisittelyvi:i.lineiti:i. on kertomusvuoden a.ikana.
saatu: puisia kuorma.lavoja 14 000 kpl, haarukkatrukkeja 21, haarukkava.unuja 21 ja hi:i.kkilavoja
920 kpl.
Asiakkaille oli vuoden lopussa vuokrattu
17 400 la.vaa, joten lisays edelliseen vuoteen
verrattuna oli yli 100 %- Koneellistuminen on
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lisi:i.nnyt tyotehoa, joka oli kertomusvuoden
lopussa 23 suurimmalla kasittelya.semalla keskimaarin I. 21 tonnia tunnissa miesta kohti kun se
esim . v. 1954 oli vieia 0. 85 tonnia.
Lavojen kaytto on huoma.ttavasti lisaantynyt,
mika on lisannyt tyoskentelytehoa.

Itiiisessa tavarayhdysliikentee.Ysa ovat rautatiekuljetukset kertomusvuonna melkoisesti lisaantyneet edelliseen vuoteen verra.ttuna., niin kuin
jaljempi:i.na esitettiivistii luvuista liihemmin ilmenee.
Vie n t i k u 1 jet u k set kiisittavat v. 1956
kaikkiaan 57 934 vaunukuormaa (naissii. vaunuluvuissa on 4-akseliset vaunut la.skettu kahdeksi)
(v. 1955 50 003 vaunukuormaa), joten lisiiys on
9 931 vaunukuormaa. Pa.itsi vientia Neuvostoliittoon, sisaltyy em. lukuihin myos vientikuljetukset Unkariin, joita v. 1956 lii.h etettiin 12 567
vaunukuormaa (v. 1955 7 435 vaunukuorma.a,
lisiiys 5 132 vaunukuormaa).
Viela kuuluvat
naihin kuljetukset Tsekkoslova.kiaan (I 763 vaunu,
kuormaa), Ita-Saksaan (429 va.unukuormaa),
Romaniaan (205 vaunukuormaa) ja muihin
ma.ihin (91 vaunukuormaa.). Vienti pelkastaii.n
Neuvostoliittoon kiisitti
siis 57 934 vaunu kuormaa. Edellisten lisaksi lahetettiin Suomesta
transitokuljetuksia 577 vaunukuormaa, muita
kuormia (paiiasiassa palautettavia ovikilpia) 382
vaunukuormaa seka tyhjina 9 188 Neuvostoliiton vaunua. Tii.ten olivat luovutukset kaikkiaan
68 081 va.unua.
aista meni Vainikkalan kautta
30 977, Tohmajarven (Niiralan) kautta 23 932,
Parikka.lan kautta 9 144 ja Imatrankosken
kautta 4 028 val.mua.
Kaikista luovutetuista
vaunuista. oli suomalaisia 6 196 ja Neuvostoliiton 61 038 .

Tuont iku lj etukset
olivat v. 1956
kaikkiaan 49 640 vaunukuormaa (v. 1955 39 943
vaunukuorma.a), joten lisays oli 9 697 vaunukuormaa.
Tuontikuormista oli suoma.laisia
va.unuja 782 ja Neuvostoliiton vaunuja 48 858 .
Luovutukset Suomesta. Neuvostoliittoon yhteensa kaikkien raja-asemien ka.utta olivat v. 1956
keskimaarin 198 va.unua paivaa kohti (v. 1955
177 vaunua paiviissa.)
Suomalaisia vaunuja. Neuvostoliitossa. oli keskimaarin paivaa kohti v. 1956 87 vaunua (v. 1955
172 vaunua.) ja Neuvostoliiton vaunuja Suomessa.
va.staavasti 1 720 (1 651). Neuvostoliiton vaunuj en kaytto yhdysliikenteessa on siis jatkuvasti
huomattavasti lisiiiintynyt samalla kun suoma.la.isten vaunujen kaytto on vastaavasti vahentynyt.
A utoliikenne
Paapaino pyrkimyksessa laaj enta.a liikenneosaston harjoittaman autoliik.enteen toimintakohteiden piiria oli kuluneen vuoden aika.na
linja-autoliikenteen puolella. Toteuttamisjii.rjes tyksessa luetellen ryhdyttiin nimittain harjoittama.an linja-autoliikennetta seuraavilla uusilla
linjoilla: Toijala- Kylmakoski-Urjala., PoriMi:i.ntyluoto pika.tietii pitkin, Pieta.rsa.ari-Pannii.inen, Ra.uma-Peipohja., Toija.la.-Toija.lan sata.ma.

-34Toijala-Hameenlinna (jolla tosin entuudestaankin liikennoitiin vastaavia junayhteyksia korvaten yksi vuoropari paivittain, mutta ministerion
myonnettya liikenneluvan aloitettiin 1. 12. 1956
lukien viela kahden uuden vuoroparin liikennoiminen), Vilppula-Kolho, Pori-HarjavaltaPeipohja-Riste seka vanhaa etta uutta pikatieta pitkin Pori-Niinisalo.
Mainittakoon myos, etta Oy Matkahuolto Ab:n
ja rautatiehallituksen kesken tehtiin sopimus,
jonka mukaan Oy Matkahuolto Ab:n painattamat
linja-autoliikenteen alennus- ja kuukausiliput
kelpaavat sellaisenaan myos valtionrautateiden
linja-autoissa.
Muutokset kotiinkuljetuksen suhteen keskittyivat ns. keskitetyn kotiinkuljetustoiminnan
laajentamiseen. Taman vuoksi sijoitettiin Karjaalle, Mikkeliin, Pieksamaelle ja Toijalaan
tarvittava lisakalusto ja siirryttiin normaalimuotoisesta nouto- ja kotiinkuljetus toiminnasta
keskitettyyn kotiinkuljetukseen. Aivan uusina
kotiinkuljetuspaikkoina avattiin lisaksi Loimaa,
Tammisaari ja Valkeakoski keskitetylle kotiinkuljetusliikenteelle.
Tavaralinjaliikenteessa ei koko
vuotena
tapabtunut mitaan oleellisia muutoksia.
Sen sijaan voitiin hankitun uuden ja raskaan
autokaluston turvin aloittaa kappaletavaran
keraily ja jakelukuljetustoiminta seuraavilla
radanvarsilinjoilla: Turku-Loimaa, Pori-Parkana, Jyvaskyla-Niemisjarvi,
PieksamakiHankasalmi, Pieksamaki-Kerisalo, Savonlinna
-Kolkontaipale, Helsinki-Kauklahti, Helsinki
-Kerava ja Kerava-Hinthaara.
Edella mainitut muutokset huomioon otettuna
sisaltyi liikenneosaston barjoittamaan autoliikenteeseen toimintavuoden lopussa kaikkiaan 12
henkilolinjaa yhteispituudeltaan 453 kilometria,
18 tavaralinjaa ybteispituudeltaan 2 765 kilometria, 43 kappaletavaran keraily- ja jakelulinjaa
ybteispituudeltaan 2 701 kilometria seka 42
kotiinkuljetusliikennepaikkaa.
Toimintamuodottain luetellen kertyi kertomusvuoden aikana ajokilometreja henkilolinjoilla
1. o 3, kotiinkuljetuksessa 2. o s, tavaralinjoilla
1. & 3 ja jakelulinjoilla 2. o 6 miljoonaa kilometria
eli yhteensa 7. 6 miljoonaa kilometria. Kuljetetut
matkustaja- ja tavaramii.arat nousivat kaikkiaan
1 046 000 rnatkustajaan ja 619 478 tonniin.
Henkiloliikenteen kokonaistulot olivat 29 ja
tavaraliikenteen 537 miljoonaa markkaa ja
vastaavat kayttomenot nousivat yhteensa 464
miljoonaan markkaan.
..
Keviialla pidetyssa huutokaupassa myyt1m
loppuunkaytettyina 31 kuorma-autoa, mutta
kun toimintavuoden aikana hankittiin uutta
kalustoa 1 henkilo-, 20 linja- ja 73 kuormaautoa, 3 varsinaista peravaunua, 26 vaihtolavaa
ja 15 haarukkatrukkia, lisM.ntyi autojaoston
va.lvonnassa tapahtuvan buolto- ja korjaustoiminnan alaisuuteen kuuluva kalusto nain
ollen varsin huomattavasti. Vuoden lopussa oli
tata kalustoa kaikkiaan 10 henkilo-, 36 linja- ja
399 kuorrna-autoa, 35 puoliperavaunua, 24varsinaista peravaunua, 40 v~ihtokoria.. 2.6
vaihtolavaa, 95 haarukkatrukkia, 46 laitw·Itraktoria, 12 raidetraktoria, 4 kiramoa ja 5 pinotavarankuljetinta.

Tavaran katoaminen ia vahingoittuminen Helmikuun 1 paivana 1956 tulivat voimaan uudet
maaraykset tavarasuojain tarkastuksista, mika
on ollut omiaan helpottamaan puuttuvain lahetysten selvittelya ja on vabentanyt tapausten lukumiiaria. Eri liikennepaikoilta saapui toimintavuoden aikana 8 479 ilmoitusta kuljetettavaksi
jatetyn tavaran puuttumisesta. Edellisen vuoden
vastaava luku oli 8 576, joten vabennys oli 97
kappaletta eli 1. 2 %· Kun puuttumistapausten
lukumaara on viime vuosina kohonnut byvin
jyrkasti ja toisaalta kappaletavaraliikenne ko.
toimintavuotena oli noin 10 % suurempi edelliseen
vuoteen verrattuna, on nousu pysabtynyt. Puuttumisista selvitettiin 5 536 tapausta eli noin
64 %. Edellisena vuonna oli selviamisprosentti
63.
Kuljetettavaksi jatetyn tavaran vahingoittumisilmoituksia saapui toimintavuoden aikana
16 714 kappaletta. Edellisena vuotena luku oli
15 075, joten lisays oli 1 639 kappaletta eli
10.87 %·
Poikkeuksellisen ankaran talven jobdosta muodostuivat tavarain jaatyrnisvauriot varsinkin
bedelma- ja kukkalahetysten osalta sekii. markkaetta lukumaaraisesti hyvin suuriksi.
Vaurioitumispaikoiksi osoittautuivat Fo-vaunut, joiden lammoneristys seka tyontoovien
rakenne osottautuivat epatarkoituksenmukaisiksi
Joksikin aikaa jouduttiin keskeyttamaan banaanien kuljetus Fo-vaunuissa ja keskitettiin niiden
kuljetus lamminvaunuihin, joitten osalta suoritettiin erikoislammontarkkailu kiitotavarajunien pysahdyspaikoissa.
Toisiksi ongelmapaikoiksi muodostuivat kiitotavarain siirtokuormausasemat. J unayhteyksien
mentya sekaisin jouduttiin siirtokuormattavia
tavaroita seisottamaan laitureilla larnmintilojen
puuttuessa. Edella mainitusta oli seurauksena
lahetyksen lopullinen jaatyminen joko avolaitureilla ta.i viimeistaan seuraavan junan Fovaunuissa.
Rautatiekuljetuksen aikana sattuneista epasaannollisyyksista saapui tiedustelujaostolle 925
ilmoitusta, edellisen vuoden vastaavan luvun
oltua 781.
Anastuksiksi todettujen tapausten lukumaarii.
oli vuoden aikana 188, edellisen vuoden vastaavan
luvun oltua 189. Tapauksista. on selvitetty 21
eli l l %·
Toimintavuoden aikana pidettiin Helsingissii.
10 huutokauppaa, joissa myyntieria oli yhteensii.
3 292. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat
9 ja 2 937.
Eri liikennepaikoilla toimitettiin
samanlaatuisten tavaroiden myynteja 714 kertaa,
edellisen vuoden vastaavan luvun oltua 7 52.
Lahetysten katoamisista, vahingoittumisista,
viivastymisista ym. haitoista johtuneita korvausanomuksia kii.siteltiin toirnintavuoden aikana
3 584. Edellisen vuoden vastaava luku oli 2 439.
Anomuksista byvaksyttiin 2 925 eli 82 %.
edellisen vuoden vastaavan prosenttiluvun oltua
70.

-35Korvaukset jakaantuivat korvausrnaarien mukaan jaoiteltuina seuraavasti: Katoa.miset, anastukset muka.anluettuina 27. a %. vahingoittumiset
46.5 %. kastumiset 2. 5 % ja junavauriot 23.7 %-

Ma.ksettujen
korvausten
kokonaismaara oli
34 736 592 markkaa, edellisen vuoden vastaavan
luvun oltua 16 965 838 markkaa.

VII. TARIFFIT.
Valtionrautateiden tariffistiantoon tehtiin 27 .4.
I956 annetulla asetuksella (224/56) huomattavia
muutoksia.
Ne tulivat voimaan 3. 6. I956
lukien ja niiden pti.atarkoituksena oli raut_atei_den
tulojen lisaaminen.
Muutokset kohdiStwv';l.t
tariffisiiannon 3, I2, I4-I6, 20, 21, 25, 29, 30 Ja
36 §:iin. Tehdyt muutokset merkitsivat matkalippujen hintoihin keskim 18. ~.%:n, matkatav~;tr~
maksuihin
43 %:n,
khtotavaramaksuthm
34. s % :n ja. rahtitavaramaksuihin II %:n
korotusta.
Samanaikaisesti tR.riffinkorotuksen
kanssa muutettiin myos vaunuluokkien numerointia. Kansainvalisen sopimuksen perusteella
siirryttiin nimittain kahteen va~~~okkaa.n,
entisen kolmen luokan asemasta. Tallom meneteltiin siten, etta entinen I luokka poistettiin,
entisestii 2 luokasta tehtiin uusi I luokka ja
entisesta 3 luokasta uusi 2 luokka. Matkalippujen
hintoihin ei muutos vaikuttanut, sills 2 luokan
1ippujen hinnat tuliv3:t v~staa~aan ent~s~~ 3
luokan ja I luoka.n lippuJen hmnat entiSia 2
1uokan hintoja.
Tavaranluokitukseen vuoden alusta tehtyja
muutoksia on selostettu jo rautatiehallituksen
erlellisesta vuodesta laatimassa kertomuksessa.
Kertomusvuoden aikana ei ole tavaranluokitukseen tehty huomatta.vampia muutoH;sia.. _Saamiensa valtuuksien perusteella rautattehallttus on
suostunut eraisiin ma.ksujarjestelyihin.
Nama
ovat osittain olleet yleisia, osittain asiakask?htaisia. Yleisista maksujarjestelyista on henkiloliikenteen osa.lta mainittava jo vakiintunut
rengas- ja sunnuntailippujen myyminen alennettuun hintaan. Niin ikaan on vakiintuneen tavan
mukaisesti myonnetty syys- ja. talvi~~e~uksia.
Tavaraliikenteen osalta. on yleiSista maksujti.rjestelyista mainittava ra.htitasotu_k~et, jo_tka
ova.t olleet voimassa 1. 12-30. 4 valisen aJan.
Rahtitasotus on koskenut Kataja.nokan, Hangon,
Turun, Rauman ja. Mantyluodon ~ata~ lah_?~et
tavaa vientitavaraa. VuoCien nelJti.n enstmmatsen
kuukauden aikana oli rahtitasotuksen saannin
ehtona etta samaan satamaan samalla kertaa
lahetet'tiin vahintaan 10 vaunukuormaa. Lahimpaan mainituista satamista lahetettae~sa myonnettiin vahintaan 10 va.unukuorman erille 5 %:n
ja vahintaan 20 vaunukuorman erille 10 %:n
alennus. Kauempana olevaan satama.a.n tavara.
kuljetettiin nain alennetulla lahimman sataman
rahdilla. Alennus ei kuitenkaan saanut muodostua
10 vaunun erille 14 % ja 20 vaunun erille 18 %
suure=a.ksi.

Kuluvan ralven rahtitasotus koskee vahintaan
5 vaunukuorman eria. Lahimpaan mainituista
satamista lti.hetettaessa ei rahtitasotusalennusta
myonneta.
Kauempana olevaan satamaan
kuljetetaan tavara. lahi=an sataman ra.hdilla,
jolloin alennus saa muodostua. enintaan 10 %:n
suuruiseksi. Tamiin lisaksi myonnetaan naille
vaunuryhmille myos jaljempana selostettu vaunuryhmii.a.lennus.
Asiakaskohtaisista. rahtijarjestelyista ovat tarkeimmat va.unuryhma-alennus, rahtisopimukset
ja kokona.israhtisopimukset. Vaunuryhmiialennus on koskenut vahintaan 5 vaunukuorman
eria. Alennusprosentti on ollut vaunujen lukumiiaran perusteella kasvava siten, etta vahintiian
5 vaunukuorman erat ovat saaneet 3 %:n,
vahintaan 10 vaunukuorman erat 4 %:n, vahintiian 15 vaunukuorman erat 5 %:n, vahintaan
20 vaunukuorman erat 7 %:n ja vahintaan 30
va.unukuorman eriit 10 % :n a.lennuksen. Seka
rahtitasotusta etta vaunuryhmiialennusta on
perusteltu vaihtotyokustannuksissa syntyvilla
saiistoilla.
Rahtisopimukset ovat paiiasiassa koskeneet
kappaletavaran kuljetusta. Niitten puitteissa on
lahettajille myonnetty rahtietuja, jos lii.hettaja
on suostunut itse kuormaa.maan kappaleta.vara.n
vaunuihin ja keskittii.miian lahettamisen siten,
etta samalle maarii.a.semalle tai mii.aratylle suppealle alueelle yhteensii. on samas~a vaunussa
voitu kuljettaa vaunukuorman veromen tavaramiiii.ra.
Rahtisopimuksiin on saii.nnollisesti
sisaltynyt kohta, jonka mukaan ao sitoutuu
kuljettamaan rautatien kuljetusvalineilla kaikki
sellaiset lii.hetyksensa, jotka niilla voidaan lahetys- ja miiii.rapaikan sijainnin huomioonottaen
kuljettaa.
.
.
.
. ..
Kokonaisrahttsoptmusten tarkmtuksena on liSaliikenteen saaminen rautateille.
Sopimuksia
laadittaessa on lahdetty siita, etta sopimuksen
tehnyt joutuu m~ksa.maan norm~alikulj~tuksis
taan tayden rahdm, mutta saa nud_en yli me_neville kuljetusmiiarille tuntuvan raht~edun. -~~ 
maisalennus laskettuna koko kuljetusmaaralle
on kuitenkin rajoitettu enintaan 10 % :ksi.

Rengas- fa matkailuliput.
Rengaslippuja myytiin k_esama:tkailuJ<:autena
1. 5-30. 9 vti.lisenii. aikana SlSii.VeB16n purJehduskaudesta johtuvin rajoituksin 26 rengasmatkalle.
Lisii.matkojen myynti suj~i v: 1955 suor_itet~
uudelleenjarjestelyn mukaiSestl. RengashppuJa
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mmk arvosta (lisays 11. s mmk).
Matkailulippuliikenteen tunnetuksi tekerniseen kiinnitettiin edelleenkin huomiota, mutta
siita huolimatta Iaski matkailulippujen suosio.
Myynti oli 59. 7 mmk eli 8. 2 mmk vahemman
kuin edellisena vuonna, johon syyna lienee ollut
loppukesan epaedulliset saasuhteet. Rengas- ja
matkailulippujen
kokonaistuloutus
osoitti
3. 1 mmk lisaysta edelliseen vuoteen verrattuna.

Rautatiemainonta
Kertomusvuonna oli miiararahoja saman verran kuin edellisena vuonna eli. 29 mmk.
Saannollista aikatauluilmoittelua hoidettii.n
samassa laajuudessa kuin edellisena vuotena.
Aikataulujen muutoksista, lisalii.kenteen junista,
lii.kennepaikkojen muutoksista, henkilo- ja tavara
liikenteen jarjestelyista ym. ilmoitettii.n paivalehdissa. Erillisia paikallisliikenteen aikataululehtisia mainoksi.neen jaettiin maksutta eri
puolilla rataverkkoa ja Helsingissa painettiin
paasiais- ja joululiikenteen ai.kataulut omaksi
maksuttomaksi vihkosekseen. Virallisen Lehden
ilmoitukset maksettiin mainosmaararahoista.
Talvimatkailumainontaa hoidettiin rautatieliikennepaikoilla, matkatoirnistoissa, kauppa- ja
teollisuuslaitoksissa ym. esilla pidetyilla VR
offsetpainojulisteilla.
VR talvimatkoja esittelevaa vihkosta - edelleen ainoa julkaisu talviloman viettoon soveltuvista majapaikoista Suomessa - jaettiin asernien ja matkatoimistojen
valityksella ja silla on jatkuvasti ollut suuri
kysynta. Talvimatkoista ilmoitettiin paiva- ja
ai.kakauslehdissa.
Kesamatkailu.rnainontaa jatkettiin entisessa
laajuudessa suomen-, ruotsin-, saksan., ranskanja englanninkielisin julistein, eri kielilla painetuilla esittelyvihkosilla, ulkomaisissa ja kotimaisissa sanoma- ja ai.kakauslehdissa ollei.n
ilmoituksin jne. Matkailuaiheiset filrnit jatkoivat
kierrostaan.
Ikkunanayttelyt ympari Suomea
tukivat ilmoituskampanjaa.
Rengasmatka-aiheiseen valokuvauskilpailuun
tuli vain 164 tasoltaan melkoisen hei.kkoa kuvaa.
Palkintolautah.-unta jakoi kuitenkin luvatut rengasmatkapalkinnot.
VR henkiloliikenteen Myyntitietoja ja Agent
Bulleti.nin julkaisernista jatkettii.n. VR Matkailuauton kiertoajeluja mainostettiin, vaikkakin niiden suosio Iaski jonkin verran. Syysmatkojen
mainontaa suoritettiin julistein ja ilmoituksin.
Pohjoismaisten kiertomatkojen esittelya suoritettiin julistein ja esittelyvihkosin.
Suomen Kulkuneuvoissa (Turistissa) oli vari.kkaita lukuviivairnia ja ilmoituksia rautatiematkoja mai.nostamassa. Ilmoituksissa oli aiheina
mm VR Matkatoimisto ja Rautatiemuseo .
Toukokuun 11-21 paivi.na jarjestetyille Kevatmessuille muovinayttelyi.neen VR osallistui kahdella osastolla. Matkailuosasto luotiin yhdessa
Matkailijayhdistyksen ja sisavesiliikenteen harjoittajain kanssa.
Sisavesimatkailua esitettii.n
valokuvasuurennuksi.n ja reittikartoi.n, rautatielii.kennetta mm humoristisella piirrossarjalla
erikoislippujen merkeissa.
Naita taydensivat

joka toinen tunti pidetyt elokuvaesitykset, joihin
sisaltyi seka matkailu- etta tavaralii.kenneaiheisi~ ~anikuvia.
Uutta ai.kaisempii.n VR:n osastoihm nahden oli audiovisuaalinen matkailukartt~, jok~ syt~yvi~ ja sa_mmuvin :perplexmuovitaustom es1tteh matkailumahdolliSuuksia
rengas- ja matkailulipulla eri vaihtoehtoineen
junalla, laivalla, autolla ja lentokoneella. Valot-=:hosteisiin liittyi aani seka puheena etta musiikkma. Taman laitteen oli mainosjaoston esitysten
pohjalla suunnitellut ja rakentanut VR Sahkokonepaja.
VR tavaraliikenteen informaatioosastolla esiteltiin pii.iiasiallisesti pienoismallei.n,
graafisin
esityksin
ja
valokuvin tavarankuljetusta. Lisaksi oli koko ajan paikalla joku
VR:n liikenneasiamiehista antamassa suullisesti
ja kirjallisesti taman alan tietoja niita haluaville.
: Yleis~ille ?!i jarjestet~y •>Tunne maasi•>-kilpailu,
JOssa Jaettun seka p1kavoittoja paivittai.n etta
muita voittoja messujen jalkeen arvottuina.
Voitot olivat VR rengasmatka- tai matkailulippu,
sisavesilaiva- ja lentolippuja. Kilpailuun osallistui 1 959 henkea. - Liikenneasiamiehet suorittivat 20 erikoisneuvontaa, pitivat 138 tyoselostusta yht. 1 190 hengelle ja jakoivat erilaisia
painotuotteita 16 050 kpl. - Messujen VR Matkatoimistossa leimattiin alennustodistuksia 4 515
seka myytiin paikkalippuja 179 kpl (5 760: - ),
makuupaikkalippuja 27 kpl (12 300: -), matkalippuja 82 kpl (54 685: - ) ja lentolippuja 5 kpl
(9 600: -).
Tavaraliikenteen alalla kaytii.n vuoden loppukuukausi.na laaja ilmoituskampanja otsi.koilla:
Pienentakiia kustannuksia standardisoimalla
pii.allyksia.
Nyt kustannuksia pienentamii.an lavakuljetuksilla.
Osoitteet oikein.
Kustannukset pieni.ksi - hakkilavoja kayttaen.
Tukkivaunut ja kiramot.
Kampanja suoritettiin pii.aosiltaan taloudellisissa ja teknillisissa ai.kakauslehdissa oi.kean
lukijapiiri.n tavoittarniseksi. Liikenneasiamiesten
osuutta kuljetusneuvonnassa korostettiin. Kiiytettavissa olleet tavaralii.kenneaiheiset elokuvat
olivat halukkaiden saatavissa ja niita esitettiin
kursseilla ym. Vuoden alkupuolella painatettiin
lentolehtiset: Tehoa kuormaamiseen ja nopeutta
purkamiseen. Tehokasta pinotavaran kuormausta
seka esittelyvihkonen Vakava lavataakka. Edellisilta kertomusvuosilta jaaneita, kayttokelpoisia
painotuotteita jaettiin seka liikenneasiarniesten
kautt.a etta suoraan pyyntojen perusteella.
Rautatieasiakkaille tarkoitetun suurikokoisen
kuljetusverkostokartan uusimistyo saatiin loppuun suoritetuksi ja kartta tuli painosta aivan
vuoden lopussa. Siita ilmenee myos VR-autoliikenne lahinna tavaralinja- ja kotiinkuljetusreitteineen. Kartasta saa asiakas myos eraita
kuljetusmielessa tarkeita yksityiskohtia, joita ei
tahanastisissa kartoissa ole ollut.
Ulkomaille suunnattua mainontaa on edelleen
voimistettu.
Kesa- ja talvimatkajulisteita on
esilla Euroopan suurimrnilla rautatieasemilla ja
Suomen Matkailijayhdistys on jakanut julisteita
eri puolille maailmaa. Ulkomaisissa lehdissa ja
painotuotteissa kuten The New York Timesissa,
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Kraks Vejviserissa, Skandinavian Logbokissa,
Nordisk Handelskalenderissa jne. on julkaistu
rautatieilmoituksia. CIOE-julkaisu Junalla ulkoroaille on edelleen toimitettu roatkatoimistoihin .
Julistevaihto Euroopan rautatiehallitusten kanssa
oli vilkasta sopimusten puitteissa.
Public relations-toimintaa on jatkettu selvittamalla erilaisissa tilaisuuksissa, painotuotteissa
jne. yleisolle ja valtionviranoroaisille rautatielaitoksen uudistamistoimenpiteita henkilo- ja
tavaraliikenteen alalla, nuorisoon kohdistuvaa
roainontaa on harjoitettu, va1okuva-arkisto on
perusteellisen uusiroisen kohteena, ornaa henkilokuntaa on inforrooitu asiakaspalvelun tehostamiseksi ja selvitetty rautatiemainonnan tavoitteita.
Joulu- ja uuden vuoden onnittelut toimitettiin
asiakkaille jne.
Rautateiden
tarjoamien
roainosmuotojen
tehokkuus on liikemaailroan piirissa havaittu ja
roielenkiinto roainospaikkojen kayttoon on kasvanut.
Kertorouskauden mainonnan tarkoitul,sena on
ollut levittaa ja syventi:i.a toisaalta jo asiakkaina
olevien ja toisaalta rautateita •>kaihtavien» piirissa tietoja siita, etta rautatielaitos on koko
kansan palvelija ja etta se pyrkii mahdollisuuksien mukaan kehittamaan kuljetustapojaan asiakkaittensa nii.kokohtia huomioonottaen. Mainonta
on niveltynyt laitoksemroe yleiseen kuljetus- ja
myyntipolitiikkaan, ja positiivisia tuloksia on
ollut havaittavissa. Seka y1eison etta valtion
maari:i.avien viranomaisten keskuudessa valtionrautateita aletaan yha enemman pitaa liilce- ja
liikennelaitoksena, joka pyrkii toteuttamaan
kansanta1oudelle
tarkeiia kuljetustehtavi:i.ansa
kaikkia nykyajan liikeroaailman keinoja- myos
jatkuvasti voiroistettavaa mainontaa · hyvaksi
kayttaen.

KaMainvalinen yhdysliikenne
u o m e n, R u o t s i n
j a
N or j a n
v a 1 i n e n t a v a r a y h d y s 1 i i k e n n e T ur u n s a t a m a n - T u k h o 1 m a n k a u t t a.
Yhdysliikennetariffin erityisia lisamaarayksia ja
kuljetusmaksujen 1askentaa koskevia maariiyksia
muutettiin maalis- ja syyskuun 1 paivasta
lukien seka yksikkohintoja tammi- ja elokuun
1 paivasta seka marraskuun 6 paivasta lukien.
Suomen
ja
!son- Britannian
valista tavarayhclysliikennetta
koskevat mii.araykset tulivat voimaan syyskuun
1 paivasta lukien.
S u o m e n j a N e u v o s t o I i i t o n v a 1 in e n r au t a t i e y h d y s 1 i i k e n n e.
Toukokuun 15 paiviistii lukien miiarattiin
Niiralan
asema
raja-asemaksi Tohmajarven
sijasta.
Kesakuun 1 paiviista lukien avattiin Parikkalan raja-aseroa tavaraliikenteelle Suomesta
kansainvaliseen sopimukseen SMGS kuuluviin
maihin.

Joulukuun 1 paiviista lukien tulivat voimaan
muutokset:
Sopimukseen Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteestii; Matkustajain, matkatavaran, kiitotavaran ja tavarain kuljetustariffiin ja
sen liitteisiin;
Toimitusohjeisiin; ja
Rautatierajasopimukseen.
Samasta piiiviista lukien tuli voiroaan Sopimus
Suomen rautateiclen tavarajunien kauttakulusta
SNT -Liiton rautateiden rataosuudella sekii maarattiin, etta milloin suurikantoisia neuvostolaisia
vaunuja on siirtokuormattava tai vajautettava
sen vuoksi, ettei niita voida sellaisinaan kuljettaa
kevytrakenteisilla rataosil1amme, tapabtuu siirtokuorroaus tai vajauttaminen liikennoitsijan kustannulcsella.
Kansainvalinen henkiloliikenne
Liintisen yhdysliikenteen perustana olevaan
Kansainvaliseen Sopimulcseen matkustajain ja
matkatavaran kuljetuksesta rautateitse (OIV)
v. 1952 revisiokonferenssissa tehdyt muutokset
tulivat voiroaan l. 3. 1956.
Sopimulcsen 61
artiklassa o1evat, laivayhtioiden vastuuvapautta
koskevat maariiykset tulivat kuitenkin voimaan
vasta syyskuun alusta, sitten kun Suomen ja
Ruotsin valtioiden viililla oli tehty ko a.rtiklassa
edellytetty sopimus. Uuden OIV:n ja OIM:n
voimaantullessa korvattiin v:lta 1933 peraisin
oleva vain tavaraliikennetta koskeva yhdysliikennesopimus laivayhtioiden kanssa uudella
sopimuksella, joka kiisittaa myos henkiloliikenteen. Aikaisemmin olivat pelki:i.stii.an konferenssipoytakirjat henkiloyhclysliikenteen perustana.
Uusi yhdysliiltennesopimus on Suomen ja Ruotsin
rautatiehallitusten puolelta tehty myos Kansainvalisenrautatie-Kuljetuskomitean (CIT) toimeksiannosta ja nimissa.
Uuden OIV:n voimaan tullessa yhtenaistettiin
eri yhdys1iikennetariffien
kuljetusehdot. Tiirkeimmat muutokset ovat:
- lasten hinnanalennuksen subteen noudatetaan
kunkin rautatien kotimai'iia ikarajoja. (ennen
4-10 v)
- roatka voidaan keskeyttiia rajoitulcsitta ja
.muodollisuuksitta useimmissa yhdysliikennemaissa (ennen yleensa rneno- ja rnenopaluulippuja koskevien kotimaisten rni:i.iiraysten mukaan)
- seka roeno- etta meno- paluulippujen kelpoisuusailta on 2 kuukautta.
Maaliskuun alusta tulivat niiniltai:i.n voirnaan
seuraavat Kansainvalisen Rautatie- Kuljetuskomitean laatimat, uuclistetut ohjesaiinnot:
Sopimus korvaus- ja takaisinrnaksuasioiden
hoidosta (AIV = Accord concernant le transport
international des voyageurs et des bagages)
Kansainvalisen henkiloliikenteen yhteiset toimitusohjeet (PIV = Prescriptions communes
d'execution pous le transport des voyageurs et
des bag ages)
Kansainvalisten lippujen mallilwkoelma (MBI
Recueil des rnode1es de billets internationaux)
3. 6. 1956 siirryttiin Suomessa, kuten useimmissa
muissakin Euroopan roaissa, kaksiluokkasysteemiin.
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henkiloliikenteen
merkitys
rautate1den tuloJen kannalta on jonkin verran
parantunut, kun junaliikenne Turun satamanHelsingin valilli;i ~m voitu saattaa nopeammaksi ja
mukavammaks1 Ja kun kansainviilisen liikenteen
matl~~1stajien luku on jatkuvasti noussut.
Ita1sessa
henkiloyhdysliikenteessa
otettiin
Tw-un satama tariffiasemaksi .1. 12. 1956 lukien.

Kansainvalinen tavaraliikenne
Maaliskuun I paivasta lukien tuli voimaan
uusi kansainvalinen sopimus tavarankuljetuksesta
rautateitse (CIM) yhteisine lisamaarayksineen.
Samasta paivasta lukien tulivat voimaan myos
Kansainvalisen
Rautatiekuljetuskomitean laatimat:
Sopimus korvaus- ja takaisinmaksujen hoidosta
kansainvalisessa tavaraliikenteessa (AIM) ja
Kansainvalisen tavaraliikenteen yhteiset toimitusohjeet (PIM).
K ansainvalinen
liik enne

Kuljetusmaksujenjatilitysten
tarkastus
Tarkastustoim.isto on kertomusvuonna tarkasmukaan kotimaisen
maksuunpanon ja
t~htyksen. Henkiloliikenteen osalta on tarkastus
aiheuttanut I I34 hyvityslaskua raha-arvoltaan
1 ~2.1 ..64_9.. mk ja 2 6I5 velotuslaskua yhteismaaraltaan 1 952 606 mk. Tavaraliikenteesta on
annettu 26_ hyvitys~~skua arvoltaan yhteensa
13!005 mk Ja 6 300 hikalaskua yhteismtiiiriiltiian
20 743 969 mk. Velotuslaskuja on tavaraliikenteessa kirjoitettu 16 429 kpl yhteiseltii rahaarvoltaan 32 212 031 mk.
Lisaksi on 3 205
liihetepaiitoksellii velottu 2 192 219 mk. AlueVIIOkrista ym kirjoitettu 17 velotuslaskua yhteisarvoltaan 396 694 mk.
Asemien kuukausit~~eissfi: c;>lleiden virheiden takia on liihetetty 345
surtokll'Jelmiiii, joilla virheestii riippuen joko
hyvitett_iin tai rasitettiin asemien tileja. MatkatarkkaaJat ovat suorittaneet liikennepaikoilla
1 107 kassantarkastusta.
t~nut vahvistett,ujen ohjeiden
h_1~ente en kuljetusmaksujen

k i i t o t a v a r a-

Samanaikaisesti uuden CIM:n kanssa tulivat
voimaan seuraavat Kansainvalisen RautatieKuljetuskomitean laatimat, uudistetut ohjesaannot:
Yhteniiinen Ohj esaanto kiitotavaran kuljetusta varten kansainvalisessa liikenteessa (TIEx
= Reglement uniforme concernant le transport
international des colis express)
Kiitotavaraliikenteen kansainvaliset toimitusohjeet (PIEx = Prescriptions internationales colis
express )
Niiiden ohjesaantojen perusteella on kansainviilisessa kiitotavaraliikenteessa siirrytty uutee n
tariffisysteemiin. Entiset kiitotavaratariffit on
korvattu yhdella Yhteisella kansainvalisella Tariffilla kiitotavaran kuljetusta varten (TCEx =
Tarif Commun international pour le transport
des Colis Express) l. 9. 1956 lukien.
TCExtariffiin kuuluu kaksi vihkoa:
Vihko I >>Yleiset maaraykset>>, j'ota Kansainvalinen Rautatieliitto UIC pitiia ajan tasalla, ja
Vihko II, jonka kunkin maan rautatiehallitus
laatii omia asemiaan varten. Tiissii vilikossa on
kaikki kuljetusmaksut oman maan rahalajissa,
mahdollisimman yksinkertaisessa ja helppokiiyttoisessa muodossa. Samalla on Suomen kiitotavara-liikenneyhteyksia laajennettu, mm Ranskaan ja Englantiin.

V. R. Matkatoimistotoiminnan kehittaminen
Kuluvana vuonna on hankittu laivakuponkien
(Helsinki/Turku-Tukholma) ja Skandinavian
maiden erillisten rautatiekuponkien myyntioikeus
Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion asemille.
Taman johdosta on myos kahden viimemainitun
aseman lipputoimistosta alettu kayttaii. nimitysta
VR-Matkapalvelu.

Rautatietilasto
Kertomusvuoden kuluessa laadittiin tilastotoimistossa vuoden 1954 Rautatietilaston vuosijulkaisun (SVT. XX) kiisikirjoitus, joka ilmestyi
painettuna vuoden 1957 alussa.
Sen lisaksi
suoritettiin aineiston k eruuta ja kiisittelyii vuoden
1955 Rautatietilaston vuosijulkaisua varten.
Kuukausijulkaisu •• Valtionrantatiet, ennakkotietoja kuukausittain•> ilmestyi ajalta syyskuu 1955
- toukokuu 1956. Taman julkaisun ilmestymisessii sattuneet myohiistymiset johtuivat tavaraliikennetilaston uudistamisesta.
K erton:ousvuoden aikana laadittiin vuoden 1955
tavaraliil;;:ennetilastoa, joka kuitenkin tavaraliiltennetilaston uudistamiseen liittyvien seikkojen vuoksi valmistui vasta maaliskuussa 1957 .
Vuoden
1955
junaliikennetilasto valmistui
keviiiillii 1956 ja vuoden 1955 henkiloliikennetilasto joulukuussa 1956.
Kertomusvuoden
aikana ryhdyttiin laa.timaan uusittuja otanta.jarjestelmaiin perustuvia vuoden 1956 tavaraliikenne- ja henkiloliikennetilastoja.
Keviiallii
1956 ryhdyttiin laatimaan saman vuoden juna.liikennetilastoa.
Tariffipolitiikan tarpeita varten tilastoitiin
vuoden 1955 vaunukuormaliikenne tavaralajeittain ja valimatkaryhmittain seka luovutettiin
tulokset kortiston muodossa tariffitoimistolle.
Edelliimainittujen, tilastotoimiston vakinaisluontoisten tehtavien lisaksi annettiin lukuisia
selityksia liikenteesta rautatielaitoksen ja muiden
virastojen vir'anomaisille seka eri komiteoille.
Naistii selityksista mainittakoon erikoisesti rautateiden siihkoistiimiseen liittyviit erikoistutkimukset.
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VIII. HENKILOKUNTA.
H enkilokunta
Kunkin osaston henkilok=an keskimiiarainen
suuruus vuoden 1956 aikana ja edellisen vuoden

vastaavat luvut ilmenovat seuraavasta taulukosta:

Vaklnaista
benklliilruntna

Yllmii.iiriilstli.
henkiliikuntaa

TyiiHiisiii
likimaarin

1956

1056

1956

11955

111155

Yhteensii

1 1955

1956

11055

517
14 756

519
15194

232
5 716

193
5 716

81
12 913

81
12181

830
33 385

793
33 091

Talousosasto .. ...........
Rataosasto . .. . . ..... ....
Koneosasto ...... . .......
Varasto-osasto ........ ...
Liikenneosasto ...........
Yhteensa

68
1110
4199
152
9 227
15 273

64
1111
4 257
154
9 608
15 713

67
38
2 052
130
3 429
5 948

62
32
2 063
136
3 423
5 909

17
5 549
5 020
1355
972
12 994

16
5177
4838
1411
739
12 262

152
6 697
11271
1637
13 628
34 215

142
6 320
11158
1701
13 770
33 884

Rautatierakennusosasto
Kaikkiaan

38
15 311

35
15 748

160
6108

177
6 086

1686
14680

1879

14141

1 884
36 099

2 091
35 975

Rautatiehallitus ..........
Linjahallinto
•

0

•••••••••

0

Siita

Sosiaalitoiminta
Sosiaalitoimintaa on harjoitettu rautatielaitoksen piirissa paapiirteissiian entisissa muodoissaan,
mutta taman toim.innan voidaan katsoa syventy neen entisestaiin. H u o l t o j a o s t o on valvonut ja ohjannut lakisiiateisen ja vapaaehtoisen
sosiaalitoiminnan a laan kuuluvien huoltomuotojen toteuttamista.
V a a t e t u s h u o l t o kohdistui kertomus vuonna erilaisten virkapukusiiiinnosten mukaisten
virkapukimien, kuten virkapukujen, piiallystakkien, pomppien, kesiivirkatakkien seka kesiija tmki virkalakkien yhteishankintoihin. Pukimiin tat·vittavat kankaat on hankittu valtionrautateiden toimesta.
Rautatiehallituksen eri
1iikkeiden kanssa tekemien sopimusten perusteella valmi<;tettiin kertomusvuonna rautatieliiisille virkapulruja l 020, pomppia 240 ja kesavirkatakkeja 540 seka kesavirkalakkeja 675 ja
turkisvirkalakkeja 800. Sheviotista valmistetun
virkapuvun keskihinta oli keskimaiirin 8 500 9 500 markkaa, kesavirkatakin hin Ga keskimi:Hirin
2 300 markkaa, kesiivirkalakin 850 markkaa ja
turkisvirkalakin hinta l 320 markkaa.
T i l a p a is m a j o i t u s t a
on jarjestetty
eri puolilla 1·ataverkkoa pidettavien kmssien
osanottajille,
talviliikennesatamiin siirretylle
rautatiehenkilok=alle ja eraitten muiden tilapiiisten tyokohteiden tyontekijoille.
Tilapaismajoitu ten jii.rjestamistii varten sai huoltojaosto kaytettavakseen kolme uutta majoitus vaunua seka muutamia vanhoja huonoktmtoisia
majoitusvatmuja.
Huoltojaoston majoitusvaunuilla ei ole kaikltina aikoina voitu tyydyttaa
majoitustarvetta, vaan on pakostakin jouduttu
kayttamaan kuljetustoimiston tahan tarkoitukseen luovuttamia makuuvaunuja.

Eri puolilla rataverkkoa oli kertomusvuonna
toiminnassa piiiiasiassa konepajojen ja varikoiden
yhteydessa 20 pysyviia t y 6 m a a r u o k a l a a.
Ruokalanpidosta huolehtivat yksityiset ruokalanpitajat tai rautatielaisten keskuudessaan perustamat ruokalaosuuskunnat rautatiehallituksen
kanssa tekemiensa sopimusten mukaisesti, mita
sopimuksia on jatkuvasti yhdenmukaistettu.
Huoltojaosto on edelleen huolehtinut rautatielaisten keskuudessa erittain vilkkaana jatkuneen omatoimisen k e r r o s t a l o t u o t a n n o n
ohjauksesta ja valvonnasta toimimalla paikallisten rakennustoimikuntien apuna tontin tiedustelussa ja hankinnassa seka neuvottelemalla
alustavasti ensisijaisista lainoista pail{allisten
rahalaito ten kanssa. Vuoden aikana valmistui
erul.iitysmtiii.ra, yhteensa 13 aravakerrostaloa,
joista 3 Turkuun ja 2 Helsinkiin seka Iisalmeen,
Jyviiskyliian, Kajaaniin, Lieksaan, Ouluun,
Pieksiimaelle, Tampereelle ja Vaasaan kuhunkin
1 talo.
Naitten talojen yhteinen tilavuus oli
100 720 m 3 ja asuntojen luku yhteensa 434.
Asuntojen tuottama hyoty on ollut suuri myos
rautatielaitokselle sen vuoksi etta osa valmistuneisiin taloihin muuttaneista on siirtynyt
valtiom·autateiden vuokra-asunnoista, joihin siten
on taasen voitu sijoittaa muita rautatieHiisia.
Kertomusvuoden aikana ovat rautatieliiiset
jatkaneet vilkasta as unto t u o tanto a myos
omakotilinjalla. Sadat rautatielaisperheet ovat
saaneet talonsa valmiiksi ja. piiiisseet muuttamaan
useinkin varsin vaatimattomasta ja ahtaasta
asunnostaan kunnon as=olle asetettavat vaatimukset tayttaviiiin omakotitaloon.
Rautatieliiisille myonnettiin jiilleen 20 mmk lainoiksi
omakotitoimintaa varten sekii lisaksi 10 mmk
Hyvinkiian konepajan henkilokunnan omakoti toimintaa varten.
Ensiksi mainitusta miiariirahasta anoi lainaa 242 rautatielaista, mutta
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Hyvinkaan konepajan henkilOkunnalle varatus ta
lainamaarii.rahasta myonnettiin yhteensii. 15 lainaa. Omakotirakentajilla on ollut mahdollisuus
saada erilaisia rakennuspiirustu.ksia ilmaiseksi ja
taman lisaksi huoltojaosto on antanut neuvoj a ja
ohjeita omakoti.rakentajille moninaisissa rakennustoimintaan liittyvissa kysymyksissa.
Uusien h u o l t o t i l o j e n saamiseksi eri
lii.kennepai.koille on tehty j_atkuva:sti_ tyot~.
Samoin on kiinnitetty huomwta atkalSemmm
puutteellisesti rakennettujen huonetilojen saatta,
miseksi nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Tyoskentelyolot ovat us«=:ill~ lii.k~nnepaiko~a niin
abtaat, etta huoltotiloJen atkaansaammen. on
mahdollista vain silloin, kun rakennetaan atvan
kokonaan uutta. Uusien huoltotilojen rakentamiseen ja entisten korjaa~een ~m ollut kay_tettii.vis~~
rajoitetusti miiararahoJa, JOten morua hyv1a
suunnitelrnia on jouduttu lykkaamaan. Tyollisyysmaararahojen turvin on lisaksi saatu uusia
huoltorakennelmia.
Tap at u r m i a sa~t:ui kertomusv::'-od~n aikaria kaikluaan 4 935, JOlsta vrran- tat tOtmenhaltijoille 2 110 ja tyontekijoille 2 825, tapaturma:tiheyden ollessa 1 000 henkea kobden 137. Edellisen ryhman. siis viran- ja toimenhaltijain kohdalla
oli tapaturmatiheys 98. o ja jalk~aise.~ .. ~9~:
Tapaturrnien johdosta m.enetettun tyopa1V1a
kaikkiaan 68 313 tehden tama yhta henkea
kohden l. 89 ja kutakin tapaturmaa kohden 13. 8.
Viran- ja toimen haltijain ryhmitssa olivat vas~a~
vat luvut 32 617, 1.52 ja 15.5 seka tyontekiJi:im
ryhmiissa 35 696, 2. 44 ja 12. 6. Kuolemaan
paattyi kai.kkiaan 22 tapaturmaa.
.
.
Tapaturrnien yahent~~eksi on c;>sa~to~~e lev.~
tetty tyoturvalhsuusohJeita, rautatt~aihet~na _r.yoturvallisuusjulisteita seka muuta valistusame1stoa
Vuoden lopulla saatiin painoon koneosaston
toita koskevat tyi:iturvallisuusohjevih.kose~ r~uta
tieha1lituksen vuonna 1953 asettaman tOlmil{unnan ja koneosaston yhteistyon tuloksena. ~<l:el
lisen vuoden ai.kana jarjestetyn paakonepaJOJen
tyoturvallisuuskilpailun onnistuttu~ hyvin j~t
kettiin niita vuonna 1956 samom perustem.
Tulos oli tallakin kertaa myonteinen. Paakonepajojen kohdalla Iaski tapaturmien luku vuoden
1954 lukmm verratttma 19.3 % ja vuoden 1955
lukuun verrattuna 5. 8 %- Tapaturmien jakautumista eri osastojen kesken selvittaa alla oleva
taulukko:
Tapaturmien jakautLrminen linjahallinnossa
osastoittain vuosina 1955 ja 1956.
1955

T~paturmien
. ku tibeys
IU
0 /oo

1956

Tapaturmien
luk
U

tiheys
0

/oo

Rataosasto . . . . . . . . . . . . .
925 146 1 022 153
I~onepajat .. . . . . . . . . . . .
896 199
838 176
Konejaksot . . . . . . . . . . . .
723 108
715 109
Varasto-osasto . . . . . . . . .
286 168
272 166
Liikenneosasto .... . .... 1 715 124 1 773 131
Rautatierak. os ....... ·-·---,-2,9,2::-:1:-::4:-::0:---:-;2::-;9:-::7:--:;1-;;5-;;8
Yhteensa .............. 4837 135 4917 136
Rata- ja lii.kenneosastolla on havaittavissa
tapaturmien luh.-umaaran kasvua. Ra~aosastolla
samoinkuin rautatierakennusosastollakm on jou-

duttu teettamaan runsaasti tyollisyystoita, joissa
tyontekijoilla ammattitaito ja -kokemus eivat
vastaa osastoilla suoritettavia toita ja nain ollen
on heidan kobdallaan tapaturmavaara huomattavasti suurempi kuin varsinaisilla kantatyontekijoilla. Liikenneosaston kohdalla saa tapa·
turmien lisaantyminen selityksensa liikenteen
kasvusta ja vilkkaudesta.
Henkilokunnan v a p a a -a j a n h a r r a st u k s i in
on kiinnitetty entista enemman
huorniota. Rautatielaisten OhJaarniseksi oikeaan
lomanviettoon on edelleen tehty tyota yhteistoiminnassa
Rautatielaisten Lomaliitto ry:n
kanssa ja taman tyon tulokset nakyvat myos
siina, etta rautatielaiset ovat entista enemmiin
ruvenneet kayttamaan hyvakseen rautatielii.isjarjestojen omia lepo- ja lomakoteja. Kertomusvuonna jaettiin lomanviettoavustuksina 78 rau~a
tielaiselle yhteensi.i. 450 523 markkaa. Rautattelaisten keskuudessa ovat edelleen tyoskennelleet
monet erilaisten vapaa-ajan harrastusten hyvaksi
toimivat liitot ja yhdistykset, joiden toimintaa on
kii.ytetti.i.vissa olevien maararahojen turvin pyritty
tukemaan. Puheena olevat jii.rjestot ovat myos
omatoimisesti kartuttaneet kayttovaroja.an ja.
siten luoneet edellytyksia tehokkaalle toiminnalle.
Rautateiden Mieskuoroliitto, Rautatien Soittajain
Liitto, VR Taideliitto, sekakuorot, VR:n Kirjallinen Yhdistys, Rautatielaisten Raittiusliitto ja.
Rautatielaisten Kristillinen Yhdistys ja VR:n
Urheilutoirni.kunta seka eraat muut jarjestot ja
kerhot ovat kertomusvuonna saaneet rautatiehallitukselta toimintaansa varten avustuksia
yhteensa 1 895 000 markkaa.

R au t a t i e l a i s t e n u r h e i l u- j a I i ik u n t at o i m i n n a n hyvii.ksi suoritettu tyo
on edelleen tapahtunut yhteistoiminnassa rautatiehallituksen huoltojaoston ja rautatieballitu.ksen
asettaman VR:n Urheilutoimikunnan kanssa
aikaisemmin omaksuttuja suuntaviivoja noudattaen. Rataverkko on vuoden alusta lukien ollut
jaettuna 10 piiriin ja 42 alueeseen, jossa ~ssa~
toimii oma aluetoimikunta. Kaikissa yle1semmm
harrastetuissa lajeissa on mestaruuskilpailuj~n
lisaksi jarjestetty myos piirien mestaruuskilpailuja.
Kaik.kiaan kertomusvuonna on ollut
erilaisia kilpailuja ja harjoituksia yhteensii. 2 290
ja naissa kilpailuissa ja harjoituksissa c;>n ollut
osanottajia yhteensa 14 950. Edelleen on Jatl:<ettu
ponnistuksia retke~y:n;taj?je~ kob<?ttaiDlSeks_I tarkoitustaan vastaavi.ks1 vrrkistys- Ja lomanvlettopaikoi.ksi, jonne rautatielaiset voisiva~ ~o~~-n
ajoista riippumatta menna lom~ansa v1et~amaan
ja kohentamaan kuntoansa hik:unnan ~a re~
keilyn merkeissa. Niinpa Vuokatm retkeilymaJa
ja Pyhatunturin Revontulen ma_ja ?vat ~~eet
vilkkaassa kaytossa ja hyvin suostttuJa. Na1de~
majojen rakennustoiden ja yllapidon helpot~a.rru
seksi rautatielaiset ovat kertomusvuoden ai.kana
suorittaneet suuriarvoista va.paaehtoista taThootyota. Majojen rakentamista varten on Rautateiden Urheilun Tuki-saatio myontanyt varoja
huomattavassa mii.arin.
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IX. LIIKENNEONNETTOMUUDET.
Allaoleva taulukko osoittaa liikenneonnettomuuksien lukumaaran vuonna 1956 seka naissa

I

Onnettomuukslen
luku

1956

I

313

Piiiillc- ja
yhteenajot

I

15

I

I
I

onnettomuuksissa ta.paturmaisesti kuolleiden ja.
loukkaantuneiden luvun:

Radalta
Yliajot
....,.--,..,-----.----suistumlset
tasoylij
muualla
kiiytaviillii

I

110

I

48

I

50

I
I

Muusta
syysta

I

I Loukkaantul

Kuoll

90

94

76

X. TALOUDELLINEN TILA.
Valtionrautateiden paaoma-arvo.
Valtionrautateiden valmiiden ratojen paiioma·arvo oli kirjanpidon mukaan vuoden
1955lopussa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tahiin on vuonna. 1956 tullut lisaa,:
Uudisrakennusten arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 105 488 586
Uuden liikkuvan kaluston arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 631 181 066
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten ty6koneita sekii
kiiyttoka.lustoalukuunottama.tta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
562 036 983

Tasta on vuonna 1956 vahennetty:
Vuoden kuluessa poistettu:
Kiinteistojen arvosta ... ................... .. .. . ........ .. .
Ty6koneiden arvosta ..................................... .
Liikkuvan kaluston arvosta ....................... ... ...... .
Vuoden kuluessa kuoletettu
Kiinteistojen arvosta .... . .. . .. . .. ... ..................... .
Tyokoneiden arvosta ....... . .......................... ... .
Liikkuvan kaluston arvosta ................................ .

Yaltionrautateiden tulot
Tul o t
Yaltionrautateiden
bruttotulot
nousivat
vuonna 1956 28 225 993 065 roarkkaan. Tasta on
1

6

)

6 298 706 635
45 225 954 404

90 000
52 446 520
18 544177
427 239 900
152 666 400
302 417 500

Valtionrautateiden valmiiden ratojen piiaoma-arvo oli siten vuoden 1956 paattyessa
Tahan on lisattava uusien rautatierakennusten kiinteistoarvo, yhteensa ........... .
seka Hyvinkiiiin piiakonepajan rakennusarvo ............. ........... . .. ....... .
Koko piiiioma-arvo olisiis vuoden 1956lopussa 1 ) . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valmiiden ratojen paaoma-arvosta tuli kiinteistojen osalle 26 981 936 318 mk, liikkuvan
kaluston 14 891 206 129 mk ja tyokoneiden
osalle 2 399 407 460 mk eli prosenteissa 60. 9 5,
33.64 ja 5. 42

38 927 247 769

953 404 497
44 272 549
16 315 677
455 131
61 043 359

907
533
840
280

viihennetty suorituksia vieraille rautateille ym. ja
takaisinmaksuja rautatien kayttajille yhteensa
1 042 036 244 mk, joten kertomusvuoden nettotuloksi jaa 27 183 956 821 mk. Kun vastaava
miiara oli edellisenii. vuonna 25 100 829 067 mk,
ovat tulot lisiiantyneet 2 083 127 754 markalla
eli 8. 20 %·
Piiaryhmiinsa lopulliset tulot jakautuvat vuosina 1954-1956 seuraava.sti:

Tiihiin ei ole 1uettu kiiyltokalnstoa, jonka arvo oli kcrtommvnoden

lopus~a

587 976 661 mk
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T ulon laatu

Vuonna

1956

Vuonna

1955

Vuonna

1954

Llsays vuonna
vuote~n

1955

1956

verrattuna

mk

I1enldloliikenteen tulot
Tavaraliikenteen tulot ....... .. .
Muut liikennetulot .......... . ..
Lenniitin tulot .. .... ...........
Autoliikennetulot . . ... .... ......
Korvaus postinkuljetuksesta .....
Sekalaiset tulot ............ . .. .
Korvaus alennuskuljetuksista ....
Yhteensa
0

••••••••

I%

mk

mk

5 752 787 515 21.16 5 381079 004
18 012 891 836 66.27 17 053 563 209
678 492 342
3.83
1041460 729
4 021 702
3 698 303 0.01
2.17
482106 770
589 692 451
300 451495
1.10
300 358 900
718 291940
892 376 894 3.28
2.18
590 597 598
482 915 200
27 183 956 821 100 00 25100 829 067

5100 611 861
371708 511
6.91
959 328 627
16 616 379 496
5.63
444 940 335
362 968 387
53.50
4 514 984
323 399 - 8.74
245 935 257
107 585 681
22.32
92 595
300 353 830
0.31
681 722 795
174 084 954
24.2i
457 065 687
107 682 398
22.30
23 851 554 245 2 083127 754
8.29

Menoprosentti, so. menojen ja tulojen valinen
prosenttisuhde oli vuonna 1956 93. so, vuonna
1955 se oli 98. 17 ja vuonna 1954 94. 54 .
Rautatiehallituksen menot olivat 645 299 360
mk ja linjahallinnon menot 28 336 395 853 mk
eli prosenteissa menojen kokonaismaarasta 2. 2 3
ja97.77%.
Menojen jakautuminen eri momenteille verrattuna edellisen vuoden vastaaviin menoihin
selviaa seuraavasta taulukosta:

V altionmutateiden menot
Menot
Valtionrautateiden hallinto- ja kunnossapitojakayttomenotolivatvuonna1956 28 981695 213
rnk, oltuaan edellisena vuonna 25 566 345 138 rnk
ja osoittivat siten 3 415 350 075 markan eli
13. 3 6 %:n lisaystii.

Llsiiys tai vabennys
(- ) vnonna 1956

MenomiHiriit, markkaa

v

I%

mk

1956

1

v.

1955

mk

Rautatiehallitus
Palkkaukset ... .. ........ . . . ............... .
Ylimaii.raisen henkilokunnan palkkiot ... .... .
Viransijaisten palkkiot .............. . ...... .
Matkakustanuukset .. . ........... . .... . .... .
Vak:inaiset elakkeet ... . .. .... ....... . ...... .
Ylimiiaraiset elakkeet .. . ................... .
Ammattiopetus ..... . ............ . ......... .
Paajohtajan kayttovarat ................... .
Lamrnitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito . .. .
Painatuskustannukset . .... .. ..... ... .... ... .
Sekalaiset menot .......................... .
Liikennetaloudellisen tutkimuslaitoksen perustarninen ..... . ............ . ............... .
Peruspalkkaiseu virau tai toimen haltijan iudeksikorotukset .... . ......... . ............... .
Valtion tyonantajana suoritettavat lapsilisa- ja
kansanelakemaksut ..... . ................ .

41 738 704
24 424 250
205 252
262 704
22 643 228
71425
2107 848

16.3<l
27.32
8. 78
- 2.08
41.44
3.57
24.36

930 281

-8.85

5 799 508

13.86

4 399 904

3 665 848

734 056

20.02

44 296 674

37620112

6676562

17.74

19 647 433

536 968

2. 73

20184 401
645 299 360

Rautatielaitoksen linjahallinto ja kayttomenot
Henkilomenot
Palkkaukset ...... . .. . .. ................... .
Ylimaaraisen henkilokunnan ja tyovoiman palkkiot .... . .............. . ................ .
Viransijaisten palkkiot .... . ................ .
Virantoimitusrahat ja palkiunot tarveaiueiden
saiistamisesta . ..... . .................... .
Matkakustannukset, paivii.rahat ja korvaus
muuttol.:ustannuksista . ..... ... .... . ...... .
Vakinaiset elakkeet ........................ .
Ylimaii.raiset elakkeet .... .. ...... .. .... . ... .

255 360 994
89 374 761
2 335 914
12 913 982 54 636 450
2 001075
8 650 474
75 000
11444 555 2 000 000
41 827 946

297 099 698
113 799 011
2 541166
12 651 278
77 279 678
2 072 500
10 758 322
75 000
10 514 274
2 000 000
47 627 454

I

541554 544 ! ++--..,.1=04~9=-=3...,..7..,..80.,...,1
1192 985

I

103 744 816

19.16

6 588 525 627

5 911307 576

677 218 051

11.45

2 151 364 566
558129 254

1825 508 449
456 295 853

325 856117
101 833 401

17.85
22.31

1 467 460 659

1408182 632

59 278 027

4.21

113151794
1 666152 812
64 555 943

105 289100
1272 886 038
49170 956

7 862 694
393 266 774
15 384 987

7.47
30.79
31.28
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:!t!enomiiiiriit, markkaa

1950

v.

Rata ja rakennukset
Radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossapito
Sabkovoimalaitosten vnna vahvavirta-, lenni.i.tinja puhelinjohtojen ·kunnossapito ........... .
Liikkuva kalusto
Liildruvan kaluston, tyokoneiden ja koneellisten
laitteiden ktmnossapito .. . ................ .
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston ki.i.ytosti.i.

1956

1 v.

mk

443 005 296
88 720 641
18 957 346

338 128 267
78 562 948
16 341430

104 877 029
10167 693
2 615 916

31.01
12.92
16.00

78 997 768
5 276 645 811
465 890 239

74 541079
4 993 231307
426 398 476

4 456 689
283 414 504
40 491 764

6.98
5.67
9.51

3 574 949 699

2 832 778 390

742171309

26.09

87 599 544

73 801970

13 797 574

18.60

3 193 248 421
2 361 571

2 987 004 833
3 972 228

206 243 588
1610 657

6.90
-68.2

61201898
52 660 623
13 706 384

53 011246
28 022 674
11 783 718

8190 652
24 637 949
1922 666

15.45
87.92
16.31

10 000 000
29 573 438

10 000 000
29 224 263

349175

1.19

983 287
893 921618

988 730
731 960 208

5 443
161961410

-0.55
22.12

973 951 824

864 649 604

109 302 320

12.64

Valtionrautateideu o uus perhe-elakerahastolle \
Tapaturmakorvaukset ...................... .
Muut buoltomenot ......................... .
Kalusto ja kayttoaineet
Kayttiikalusto sekii. sen kunnossapito ja tarkastus
Polttoaineet .. . ............................ .
Muut kayttoaineet ja sekalainen hankinta ... .

Lisiiys tai viihcno~rs
(-) vuonna 1956

Muut asiamenot
Painatuskustannukset ........... ... ... ..... .
Vahingonkorvaukset ....................... .
Verot .. ......... . .......... .. ............. .
Postilaitokselle postinh."Uljetuksesta suoritettava
korvaus .......................... . ..... . .
Sekalaiset menot ... . ..................... . .
Arvaamattomiin tarp. ministerion kaytettaviiksi
Arvaamattomiin tarp . rautatieballituksen kaytettavaksi ... ............... . ............ .
Kuoletukset ............................... .
Peruspalkkaisen viran tai toimen baltijain indeksikorotukset .............................. .
Valtion tyonantajana snoritettavat lapsilisa- ja
kansanelakemaksut ...................... .
Pobjois-Suomen hi.i.vitetyu alueen viran tai toimen haltijain piiiviirahat ..... . ............. .
Linjahallinto yhteensa

454 638 107

436 847 933

17790174

4.07

6 041683
28 336 395 853

5 900 787
25 024 790 594

2.39

Kaikkiaan

28 981695 213

21) 1)66 345138

140 896
+3 313 221 359
1616100
+3 311 605 259
+3 415 350 075

Valtionrautateiden kirjanpidon mukaan laskettu rahallinen tulos valtionrautateiden liikenteesta v. 1956 osoitti 1 797.7 milj. markan alijiiama. Kun vastaava tulos vuonna 1955 osoitti
465.5 milj. ma1·kan alijfHimaa, oli v. 1956 rahal-

Tulot ................ . ... ........ ... . ..... .
Menot
Ylijai.i.ma tai vajau (-) .......... . .........
••••••••

0

••

0

•••

0

•

••••

0

•••

••••••••••••

13.23
13.36

linen tulos edelliseen vuoteen verrattuna 1 332.2
milj. markkaa eli 286. t9 % huonompi.
Tarkemrnin valtionrautateiden tulojen ja menojen kehitys vv. 1955-1956 kay ilmi seuraavasta
taulukosta:

Yuonna 1956

I

mk

1

Vuonna

1955

Lisays vnonna

1956

I

27 183 956 821
28 981 695 213
-1 797 738 392

mk

I

mk

25 100 829 067
2 083127 754
25 566 345 138
3 415 350 075
-465 516 071 -1 332 222 321

~'o

8.29
13.36
-286.19

Helsingissa, rautatiehallituksessa, toukokuun 2R paivana 1958.

ERKKI AAL'l'O
Arvi Nikkilii.

